






স্্ীযেণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিভ্ভাড়ুষণ এম্ এ-প্রণীত। 

স্প ৮8১8 

৫1২1১ নং গ্রে স্টীটস্থ 

প্ীন্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুর্ভুক 
প্রকাশিত। 

কলিকাতা, 

৫৪1২১ নং গ্রে হ্রীট আধ্যযন্্রে, 

প্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষ দ্বার! মুদ্রত। 

আক সরারচিদেনও 

ভাদ্র, ১২৯৮ সাল। 





নিবেদন-_ 

উন্নতি মানবজীবনের স্বাতাঁবিকী গতি । মানবজীবনের এই শ্বাভাবিকী 

' গতি অনুসরে ইহার সমস্তই গতিশীল * যে দেশে এই ম্বাত।বিকী গতি রুদ্ধ 

হয়, সেই দেশের জাতীয় জীবন নষ্ট হয়। যে ভাষার এই স্বাভাবিকীী গণ্ডি 

বন্ধ হয়, সেক্জ্্য।কে মৃতভাষা কহে। সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিন্ প্রভুতি ভাষার 

এই গতি রুদ্ধ হইয়াছে দি সততা! কহে ইংরাজী, 
করাশ্রি, জান্ান্, বাঙ্গাল প্রন ভাষার *এই গতি অপ্রতিহত ধহিয়াছে 
বলিয়া*ক্ট্হাদিগকে জীবস্তু ভাষা কহে। জ্শতীয় জীবনের উন্নতির সহিত 

এই জীবন্ত ঈ্ভাষাগুলিরও" জমোন্নতি হইতে থাকে । ভাষার ক্রমোননতির 
প্রধান পরিচয়-ইহ!র পাঠ্য-পুস্তকাঁবলীর ক্রমশঃ উন্নতি। ইংলগ প্রভৃতি 
দেশের পাঠাপুস্তকাবলীর দিন [দন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া স্প্ট অনুমিত হয় 
যে, এ সকল দেশের ভাষা ও জাতীয় জীবনও ঘ্বান্নতিশীল । কিস্ত বাঙ্গালা 

ভীকন্ুভাষা ভুইয়ও ততদুক্ধ ক্রয়ে।নতিশীল প্লছে। ইহার ধান কারণ 

অ(ম[দের জাতি অত্যন্ত নাতনি 1 আমাদের শিক্ষাবিভীগের কর্তৃপক্ষগণ্ 

এই সংক্রামক স্থিতিশীলতা-রোঁগে আজ্ান্ত। তাহার একবার যাহা ভাল 

বলিয়া স্বির করিয়৷ দেন, তাহা অপেক্ষা অনেক গল পাঠপুস্তক বাহির 
হইলেও তাহার! সহজে সে নকল গ্রহণ করিতে চাক্পেন ন। |. দেশ্টুম শিক্ষিতু 

লোক ও শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সকলেষঙ্গ শিতিশীল হওয়ায়, আমাদের 

জাতীয় ভাষার গতি রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে । গভীর-স্্িপৃ্ণী উচ্চ অঙ্গের 
পুস্তক লিখিলে তাহ। ত বিক্রয় হইবেই না, আর বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুত্তকা- 

বলীতে পািত্য ও বহুদর্শিত! প্রদর্শন করারও সুবিধা অল্প । কারণ সঁহাদের 
হস্তে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ভার, তাহার সকলেই নামে মুগ্ধ । পূর্বব পূর্বব 
পরভত১ যাহা লিখিঙ্কাছেন, তাহা অপেক্গ্ী উৎকৃষ্ট বই আর কেহ লিখিতে 

পারে না-_এই প্রাচীন সংস্কার ইহ (দের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে । স্থতরাং 

অভ্যুত্থানশীল নব্য, জেখকগণের সমস্ত আশা ভরস! অস্কুরে বিদলিত হইতেছে । 

এরপ' অবস্থা নিত শোচনীয় । 

ধোধ হয় কালের বিচিত্র গতিতে এরূপ অবস্থার পরিবর্তন হ*বে। 

এই আশার উপর নির্ভর করিয়া আমি শিশুপাঠাবলী*ও অন্যান্য নিম়শ্রেণীর* 



৮৩ 

"1ঠাপুস্তক।বলীর রচনায় প্রবৃত্ত হইয়।ছি। ইংলগে নিউ রয়ালগরীডার নামক 
প্াঠপুস্থটক।বলী যে প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, শিশুপাঠাবলী প্রায় সেই 

৬্ালীতে লিখিত হইল। অধিকন্তু, ইহাঁতে সংক্ষেপে ভূগোল ইতিহাস 
এভতির শিক্ষ। দিবার চেষ্টা! করা হইয়াছে । অনেক পাঠেই নাতি ও ধর্ম 

[শিক্ষা "দেওয়া হইয়াছে। কারণ চরিত্রগঠনই শিক্ষাদানেত্র এখ্য লক্ষ্য। 
শিশগণের রেত্র শৈশব হইতে গঠিত ন। হইলে, পরে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা 
তল। 'প্রথমে কতকগুলি শব্ধ অভ্যাস করিতে পাছে শিশুগণেব মনে 

নিপ্ক্তির উদয় হয়, এইজনা শঙ্জে পাঠ দিয়া তাহীর অভান্তরস্থ শএক্গুলির 
ল্নীন প্ী অর্থ করিতে বল! হইয়াছে । সর্বশেষে সমস্ত নৃতন ও কঠিন 
«কগলিবধ্বর্সালানুসারে ত।লিক। প্রদান কর] হইয়াছে । ইহাতে বাঁলক- 

এপেব শব্শিক্ষীর বিশেষ স্থবিধা হইবে। যেরূপ প্রণালীতে শিশুপাঠাবলী 
লিখিত হয়ছে, উহাতে $ষে হুফল ফলিবে--তদ্বিষয়ে অল্পমাত্র সন্দেহ। 

শবে ছাত্রগণেব অভিভাবকবুন্দের এবং শিক্ষাব্ভাগের কর্তৃগক্ষগণের নম্ত- 
এ বাতীভ আমার এই অভীষ্ট পিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প। এই জনা 
তাহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাহারা বইগুণি আদাত্ত পাঠ 

করিয়া উপযুক্ত কিনা,"যং বিচার করিবেন। আমার শিক্ষাসোপানাবলী 

পবাতন বয়ুল রী বলীর অনুকরণে লিখিত ইউয়ছিল। সেগুলির 

পরিবর্তন না করিয়া এই নু প্রণালী অবলম্বিত হইল--কারণ পাঠক- 

রতমো উঠয়জেখায় পুস্তকাবলীরই উপযোগিতা আছে । এতত্ডিন্ন লঙ- 

মান্-প্রচারিত পাঠাপুস্তকাবলীর অনুকরণে আম।র খিক্ষাবণী প্রচারিত 
হইয়াচ্ছে। তভ্ভিন্ন বর্ণশিক্ষা নামক পাঁঠ্যপুস্তকাঁবলীও প্রচারিত হইল। 

সাধারণ শিক্ষার উপযোগী করিবার জন্য এগুলিকে যতদুর সুলভ করা! 

স্ভব, করা হুইয়াছে। | 
এক্ষণে অভিভাবকগণ ও শ্িক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্গগণ অ।মার পুস্তকাঁবলী 

সাদরে গ্রহণ ফরিলেই আনার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। আঁক আর 
ন্ নিবেদন করিব ? 

(১২৯৮ সাল। । 
ভাদ্র মানা ) গ্রন্থকারস্য। 



কুকুর ও গাড়ী। চক 

এক দ্িন আমি, কয়জন বালককে ৌা-০ 
ছিলাম। প্রাহাদের সহিত একটি" কুকুর ও ত্র 
খানি ছোট গাড়ী “ছি্ি। একগাছি দড়ি দিয়া 
তাহার! কুকুরকে গাড়ীতে বাধিত তছ়িল। তাহ 

দিগের অভিলাষ ছিল যে তাহারা* এ কুন্ুরকে, 
দিয়া গাড়ীখানি টানায়, এর? কুরু্ও, তাহা 
করিত। গাড়ীখানি বড় বড় পাথরে বোঝাই ছিল, 
স্ুতর1ং সে তাহা নাড়িতেও পারিল না। 

বালকের! ভ্ঞাহার *মনোগ্ধত ভাব বুঝিল ন1। 
তাঁহারা ভাবিল যে কুকুর অনায়াসে গাড়ী টানিতে 
পারিত, তথাপি ভারবছনের ছুঃখ, এড়াইবার 

মানসে টানিল না। সুতরাং তাহারা তাহাকৈ 



২ শিশু-পাঠ। 

সায়, একগাছি লাঠি আনিল। উহা দেখিয়! 
আমি ধ্তাহাদিগকে বলিলাম যে কুকুরকে, মারা 

উচিত নহে। কারণ পাথরগুলি থাকায়.. গাড়ী- 

খানি এতদুর ভারি.হইয়াছে যে সে কখনই ইহ! 
টানিতে পারগ হইবে,না। 
আমার এই কথায় বালকেরা গাড়ী' হইতে 

পাথরগুলি নামাইয়া লইল। তখন কুকুরটা 
ঘোড়ার মত গঁড়ীখানি লইয়া ছুটিল। এই 
কৌতুকাধিহ ঘটনায় তাহাঁসা "সকলেই 'অতিশয় 
খুসী হইল। , 
চা গলের নূতন: কথাগুণির প্রতি দৃষ্টি কর £-- 

দিন বাসন মনোগত মানস ভারবহন 

পাথর গে সহিত অভিলাষ স্থতরাং এতদুর 
ঘটন্] ভাব কুকুর অনায়াসে উচিত অতিশয় 

পারগ কৌতুকাবহ। 
নিম্মলিখিত ধাতুগুলির নাম শিদ] কর £-- 

সোগা, লোহা পিতন রাং 
র্পা. তামা কাস! সীস৷ 



শ্িও-পাঠ। ও 

দ্বিতীয় পাঠ। 

কথোপকথন । 

রাস তুমি কাদিতেছ কেন? 

শ্যাম। হেম তাহার ছড্দড্রি দিয়া প্অঠমায় 

মারি্কাছে। 

রাম। মে কেমন? জে তভাল ছেলে, আশায় ত. 
কখন মারে না । তুমি তার কি করিয়াছিলে ণ 

শ্যাম। আমি তাহার লাটটিম লইয়াছিলাম। 
রার্ম। তুমি ৰি তাহার কাছে ইহ! চাহিয়। 

লইয়া! ছিলে? 
শ্যাম। না, আমি তাহা কর্রিনাই। লুটিমট্ 

আমার ভাল লাগিয়াছিল, শ্তরাথ, ইহা! আমি 
কুড়াইয়া লইয়াছিলাঁম। 

রাম। তোমার হাতে যখন মে এ লাঙ্িমটা 
দেখিয়াছিল, খন ক সে (তোমায় উহা ফিরাইয়া 
দ্বিতে বলিয়াছিল ? 
শ্যাম » হী বলিয়াছিল, তথাপি আমি ইহ! 

উহাকে কিরাইয়া দিতে চাহি নাই। হুতরাং 



৪ শিশু-পাঠ। 

মে উহা! আমাঁর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়! 
ছিল, এবং আমায় মারিয়াছিল | 

রাম। তুমিও উচিত কাজ কর নাই, আর 
তাঁঘুরণড খারাপ প্রেলের মত তোমায় মার! উচিত 
হয় নাই। 

শ্গাম.। আমার উচিত হয় নাঁই ' কেন? 
লাটিমটী আঁমার ভাল লাগিয়াছিল--তাঁই আমি 

লইয়াছিলাম | ইঞ্কাতে কি দোষ হইয়ারিল? 
বাম? আঁমি যদি তৌমাঁর বই খানি কি 

কাপড় খানি রুই, তুমি কি তাহ! ভাঁল বাস? 
শ্যুম । নাচ) এ গুলি যে আমার জিনিস, 

হৃতরাৎ এ লওয়াটভোমার উচিত নহে। 

রাঁম+ যদি তাহা হয়, তবে হেমের জিনিস 

লওয়ং তোমার কি উচিত হইয়াছিল ৭ এ গুলি 

তাহার, তোমার বয়। শ্তরাং অপরে ধাবা 

করিলে ভূমি ভাল বাস না, তুমি তাহা! কেন 
করিবে ? পরের জিনিম ন! বলিয়া লইলে চুরি 
কর॥ হয়। চুরি করা মহাপাপ। 



শ্শিশু-পাঠ। ৫ 

হ্যাম। বুঝিলাম--এখন হইতে আমি আর 
এরূপম্করিব ন1। 

এই গর নৃতন কথাগুলির প্রতি দৃষ্টি কর £-_ 

চুরি দোষ লাটিম্ক কাপড়ঞ্জ মহাপাপ" ্গিনিস 
ঈ্জার ভাবপ্রকাশক নিম্নলিখিত শ্র্কুগুলি শিক্ষাকর £-_ 

শোক "পাপ ভয় আশা কাম লোভ* মদ. 
দুখ তাপ দরা দুপা ক্রোধ মোহ মাতসর্ধ্য 

তৃতীয় পাঠ; 

ঈশ্বর । 

যদিও আমরা তগবান্কে দেখিতে পাই না, 

তথাপি আমর! যাহ] যাহা করি, দ্িনি সে দ্ুকলই ৫ 

দেখিতে পান| তিনি সতর্তজ আমাঞ্িগের লালন 

পালন করিয়! থাকেন। যাহারা তীাহাঁকৈ ভাল 
বাসে ও ভয় করে, তিনি তাহাদিগকে বিশেষর্ূপে 
তভাঁল বাসিয়া কেন * তিনি যাহা ঘ্বণ! করেন, 
এমন কোনও কাজ তীহাদের করা উচিত নছে। 

আমার মনে বড় সাধ যেন আমি চিরুদিন তাহাকে 
ভাল বাসিতে, তাহার যশোগান রলুরিতেঃ এবং. 



৬ .. শিশু-পার। 

তাহাকে ভয় করিয়! চলিতে পারি। তাহ! হইলেই 
'আমার জীবন সফল হইবে। 

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব গুলির দিকে দৃষ্টি কর ££- 

ঈশ্বনন * লালন*' বিশেষরূপ জীবন চির 

সতত পালন , * যশোগান সফল সাধ 
নি্ললিখিত ফুলের নামগুলি মনে রাখিও 2২: 

জবা টগর মালতী চম্পক ধুই গোলাপ কলিকা 

বেল কমল কামিবী মল্লিকা জাতী করবী ধুত্রুরা 

চতুর্থ পাঁঠ | 
বাব । 

জী দেখ গগনভালে সোণার থালার মত রবি 
উদ্দিত হইয়াছে 4 *উহা! হইতে কিরণজাল বাহির 

হইয়া চারি দিকে বিকী- 

রিত হইয়াছে। ভূতল 
« যেন«সোণার জলে ভাপিয়। 

গিয়াছে | চারিদিক যেন 

সি ইসিয়। উঠিয়াছে। বিহুগ- 

কুল নিজ নিজ নীড় ছাড়িয়া নানাদিকে উড়িয়। 



জিশু-পাঁঠ। 

যাইতেছে এবৎ মনের স্থখে--মধুর গান গাইতেছে, 
এবং ক্লাননে বিকপিত কুম্থমরাজি হইতে স্বাদ 
লইয়া স্বায়ু ধারে ধীরে বহিতেছে। চল. আমর! 

একবার নদীতীরে, বেড়াইয়াষ্মাসি। 
ঈঠস্থিত নিয়লিখিত শব্গগুলির প্রতি দৃষ্টি ফর ৪-- 

বায়ু * ধীর . রবি নীড় ক্হিগকুল 
ভূল মধুর গান গগনভাল দিক্ 

কিরণজাল কুম্মরাঞজি স্তুবাস কানন বিষীরিত 
* নিয়টিখিত লেখাপড়া জিনিষগুধির নাম মন্চেরাথিও 2 

পুস্তক কলম কালী পেন 

কাগজ দৌয়াত পুথি শনৰ্ 

পঞ্চম পার্ঠ।* 
ঝরণার জল। 

(১) 
ঝর ঝর ক'রে পড়ে ঝরণথার জল, 

গুনিতে মধুর বড় রব কল কল) 

পড়িছে জলের বেগ পাধাণউপর, . 

যাইতেছে চুরমার হইয়! পার । 



শিশু-পাঠ। 

(২) 
ঝরণ] হইতে নদী হতেছে বাহির» 

'জলরাশি মিলে ধরে নদীর আকার), 
এবেণীরূপে প্রথমেতৈ নদী ,বাহিরায়, 

সাদা সরু বেশী কালে বিশালতা! পায়।: 
(৩) 

ছোট ছোট নদী আমি তাহাতে মিশায়, 

বিশাল হইত্বে থাকে যত আগে ধায় 1 
তরুয়াজি বিরাজিত তীঞ্তে তাহার-_ 

হইতে থাকে গো সদা! যত কাল যার়। 
(৪ ) 

তরুশাখাঃপরি, ঝর্দ বিহগের দল, 

আপন মনেতে গান করে সদাকালঃ 

দ্তীরেতে আসিয়। বাস করি সাধুগণ, 

যপ তপ আনাধনে থাকেন মগন॥ 
(৫) 

বাড়িতে বাড়িতে নদী কালেতে সাগরে, 

'আসিয়! মিলিত হণ্যে বাঁড়ায় তাহারে ; 



ক্রিশু-পাঠ | ৯ 

জোঁরভাট! খেলে তায় ছুবেলা তখন, 
সাগর হইতে আসে জলচরগণ | 

নৌকাক্* ও জাহাজণ্কত তাহার উপর, 
বাহিয়! লইয়! যায় পণ্যদ্রব্যচয় ঃ 

যাতান়্াত করে,লে]কে দেশঠদেশাত্তর» 
যে দেশে নাহিক 'নদী_কর পরিহার | 

পাঠস্থিত নিয়লিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি রর 

শাখা রব জল ঝরবর মধুর টগর প্রষাণ 

সাদা বেগ গণ কল কল আর্থার সাগ্তর * বিশাল 

বেণী সরু যপ তরুরাজি সাধুগণ জলচর পণ্য 
নদী তরু তপ বিরাজিত আরাধন জলরাশি দ্রধ্য 

দেশান্তর জাহাজ চয়, পরিহার* যাতায়াত 
নিম্নলিখিত বন্ত্রগুলির নাম মনে রাঁখিও £_ 

ধুতী কাপড় , চাঁপকান পেন্টুলেন শাড়ী গামছা 
চোগ! কোট জামা রুমাল মোজা তোয়ালে 



*পাখী গাঁঈি গাঁই। 

ৰ (১) 
গাও পাখী গাও গান_ শ্রবণে মধুর, 

ঘশোগান গা তার--যিনি হাজেছেন ; 

ধী্লার সদয় কর, করে নিরন্তর-_ 

তোমার ও আমাদের রক্ষণ পালন | 

(২ ) 
যাহার আদেশে রবি করে বিক্পীরণ, 
নিরন্তর কররাজি ধরার উপর ; 

বিরাম,নাহিক তার-_করে সঞ্ভীবন-_ 
জীবগণে ও উদ্ভিদে-গাও গান তার। 



বিঁশু-পাঠ। ১১ 

(৩) 
বহার আদেশে বহে ম্বছুল পবদঃ 

ধাহ্ধর আদেশে নদী বহে নিরন্তর, 

ধাহার আদেশে "রহ ও ঈঙ্গত্রগণ, 

রন্তর ঘুরিতেছে গাও গন তার । 
পাঠস্থিত নূতন শব্দ গুলিরধ্দিকে দৃষ্টি কর £-_ 

আদেশ মল শ্রবণ রক্ষণ সদয় 

কররাজি নক্ষত্র ' পবন যুশোগান পালন 
বিপ্বাম বিকীরণ »ঞ্জীবগণ সপ্ভীবন * গ্রহ 

নিয্ললিখিত ফল গুলির নাম মনে রাখিও £-- 

আম আতা আনারদ দাড়িত্* লেবু 
কুল তাল জাম পি রা নািকেল' 

বেদানা লিচু বেল ? স্রেতুল্* গ্রানিফল 
বাতাবী কীঠাল নাসপাতি পেঁপিয়া "কলা 

সপ্তম পাঠ। 

ভাল ছেলে। 

আমি দেখিতেছি, হরি ভাল ছেলে | তাহার 

কোনও দোষ নাই। সে সদ! তাহার পাঠে রত 
থাকে। বেণী ঠিক তাহার বিপরীত। বেণীকে 



১২ ... শিশু-পচি। 

আমরা যখন যে বই দিই, সেতাহ! ছিঁড়িয়। ফেলে। 
এ দেখ তাহার বইএর পাতাগুলি টুক্রা' টুকরা 
হইয়া ভূতলে পড়িয়া! রহিয়াছে | হ্ৃতরাৎ কেমন 
করিয়া সে আর পা্ডবে ৭ 

হরির বই, কীগজ ও কল্ম--সকলর্ী যেন 

নুতন রহিয়াছে । সে যেমন পড়ে, তেমনই লেখে | 
তাহার হাতের লেখা খাঁপ।. সে খাতায় কত কি 

লিখিয়া রাখিয়াছে ! গুরুমহাশয় যাহা ব লিয়! দেন, 

সে বাঁটী আমিয়া সকলই খাতায় লিখিয়া রাখে । 
স্ৃতয়াৎ তাহার সব মনে থাকে । 

“তাহার হা'য়ুও দয়ার সাগর। একদিন সে 
পাঠশীল হইতে 'আঁসিবার সময় পথে এক দীন 
দুঃখীর্কে দেখিতে পাঁইয়াছিল। সে সময় শীতকাল, 
স্থতরাৎ গায়ে কাপড় না থাকায় সে শীতে কাপিতে- 
ছিল। তাহ! দেখিয়া হরি হ্তাহার গায়ের দোলা ই 
খানি খুলিয়া! সেই দীনছুঃখীকে দিল। বালকের 

দয়া দেখিয়া সেই দীনের ছুনয়ন হইতে দর- 
বিগলিত ধার বছিতে লাগিল। অনেক জায়গ। 



শিষ-পাঠ। ১৩ 

বেড়াই] মে আজ কিছুই পায় নাই, তাই বালকের 

দয়ায় তাহারুহৃদয় এত গলিত হইল | 
বেণীগ্ঘারকে কিছু দেওয়া! দুরে থাকুক্, পরের 

জিনিস দেখিলেই চুরি*করে | ১লাঠশালে যে যাহা 
ভুলিয়ী' ফেলিয়া যায়, বেণী তাহ" কুড়াইয়া লইয়! 
বাটাতে আনে এবৎ আহার জিনিস তাহাকে 

ফিরাইয়! দেয় না| ্ুতর]ৎ বেণী সকলের নিকট 

চোর বলির জানিত হইতে লাগিল। ,কেহই, 

তাহার আঅঁহিত কর্থ কহিত না| তাহাকে দেখিলে 
সকল ছেলেই সরিয়া যাইত। বেণীর জানা উচিত, 

যে সে যেমন আপনার জিনিসগুলি তাল বাঞ্স | 

অপরেও তাহার জিনিস দেঁইরপ ভালব্বানে । 

হরি ভুলিয়াও কখন পরের জিনিস লয় নাঃ হতরাং, 

সকলেই হরিকে ভালবাদে। 

পাঠস্থিত নৃতন শঞ্স গুলির প্রতি দৃটি কর £-_ 

পর শীত দয়া দৌৰ পাঠ ভূতল 

পাঠশাল দূর চোর ছুঃখী রত মন 
হৃদয় শীতকাল গলিত সহিত নয়ন বালক 



১৪ শিশু-পা্ী। 

নি্নলিখিত পশ্ুগণের নাম মনে করিয়। রাখিও £-- 

গাভী সিংহ বুক হৃস্ত্ী তন্লুক , মেষ 

বিড়াল ছাগী ব্যাত্র বৃষ উদ্ু ঘোটক 
মুগ. 'শৃগাল কুকুর শুকর হরিণ গর্দভ 

অষ্টম লাঠ। 

মধুমক্ষিকা ও দ্রমর। 

( ১৬) 

উড়িয়া যাইতেছিল মৌমাছি গগণে, 
ভোমরা .&কটী তাকে দেখিয়া বলিল-_- 
“ওহে,ভাই*মুলিহ তোমায় কি গুণে, 
কমে লোকে আদর এত আমায় ত। বল। 

( ২ ) 

*সোণার মতন পীত তোমার: শরীর, 

তাঁইতে কি লোকে এত করে গো আদর ? 
তা না হ'লে ভেদ কিছু দেখি না তো! আর, 
নসকজি আমার মত হয় গে! তোমার ! 



শিঞ্চ-পাঠ। ১৫ 

(৩) 
“আমি কাল, তাঁই ব'লে কিগো করে অনাদর? 
সাগরের জল কাঁলঃ কাল জলধর, 

নয়নের তার! কাল, কাঁলসিৎশীধর, 

হয় কাল নীল্মণি, কালী কল আর। 

(৪ ) 
পঘ্ণ] নাহি করে লোকে এদের কখন, 

তবে কেন এত রাগ আমারপ্উপর ? 

পাখনা ভুখানি আছে তোমার মতন, 

উড়িকে পারি গো আমি গগন-ভিতর । 

(৫ ) 
“রঙ ছাঁড়। কিসে আমি তো! হাত হীন, 

বুঝাইয়।! দেও মোরে ওহে মধুকর ? 
ন1 দেখি কিছুই ভেদ--তবে হেন কেন, 
'বলে দেও এমারে-ন্অকারণ অনীদর ৭” 

( ৬) 
“হয্ব গৌ সকলি ঠিকৃ--যা*তুমি বলিলে, 
সখে তোমর1 আমায় 1--তবু লেকে কেন-- 
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করে সমাদর মোর, শুন দিই ব'লে; 
অপকার কারো আমি করি ন! কখন । 

(. ৭) 

“দেয়া করে সবে ওগো! তাহার উপর, 

বিদিত নিরীহ ব'লে জগতে 'যে জন 3 
ফুলে ফুলে ঘুরে করি 'ঞ্চয় মধুর, 

'অপকাঁর করি না গো কাঁহারো। কখন | 

(৮ ১) 

(কিস্তু তূমি) কানের গোঁড়ায় গিয়ে কর ভন ভন, 
ভুল ফুটাইা দেও লোকের শরীরে ; 
বিনা দোষে 'লৌকসহ করে বে গো রণ, 

সমাদর লোকে তাঁরে কেমনে গো করে ৭ 

পাঠস্ি নি্লিখিভ নূতন শবগুলির প্রতি দৃষ্টি কর £- 

দোষ রণ ভ্রমর গগন 'মধুলিহ « শরীর জলধর 
লোক হীন আদর মতন মধুকর ভিতর বংশীধর 
অপকার' অকারণ নিরীহ ' জগণু 

অনাদর সমাদর বিদিত মৌমাছি 
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নবম পাঠ । 
শরতের প্রাতঃকাল । 

১। হেম! এ দেখ সুর্ধ্য উঠিয়াছে। তোমার "গার 
বিছানায় থাকা উচিত নহে উঠ, উঠিয়া ভুত 
মুখ ৯৫ ও, এবং হাত মুখ ধুইয়। কাপড় চোপড় পর । 
২। আছ আজ কি সুন্দর দিন। প্রভাতের হুললসিস্ক 

পবনহিল্লোলে উৎফুল্ল হইয়। বিহগকুল মনের 
সাথে গান করিতেছে । মেঘ,কাটিয়া যাওয়ায় 
আঁকাশ্খের অপুর্ব শৈঙঃভা হইয়াছে । মাঠে বেড়া 
নোর ইহা দিব্য সময়। 
৩। চল আমরা মাঠে যাই, এ€হ মাঠে গিয়া 
দেখিগে, শস্তক্ষেত্র-সকল ম্ত্যাখুল শহ্যরাজিতে 

কেমন রর বেশ 

ধারণ করিয়াছে! কৃষক- 

গণ নিড়াঞ্মী দিয়া ধানের 

এজি ছিলি গাছের মধ্যে যে ঘাস 

জন্মিয়াছিল* তাহ। উপাই! দিতেছে । গোদলঞজ 

পতিত জমিসকলে একাগ্রমনে চরিতেছে। পাখী- 
২ 
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সকল ঝাকে ঝাঁকে এ ক্ষেত হইতে উড়িয়া ও 

ক্ষেতে যাইতেছে । 

৪ এ দেখ উহাঁরা অদূরে একটী ঝোপ ও 
গাঙছর'উপর গিয়কর্ঘদিল। .এইশুন উহারা কেমন 

গান করিতেছে ! »এ ঝৌঁপটা কি হ্বন্দর ৫ যেন 

একটা রম্য নিকুপ্ধবন ! চলু আমরা উহার সুন্সিগ্ধ 
ছায়ার বসিয়া স্ুশীতল বায়ু সেবন, পক্ষীর সুমিষ্ট 
গ[ন শ্রবণ, এবং গোব্ৎুস ও ছাগ্শাবকের লম্ষ ও 

ক্রীড়া দর্শন করি। 
এই পাঠে ,নিম্নপিখিত নুতন শব্দগুলি বিশেব করিয়া লক্ষ্য 

রিবেঃ 
খা) ধরল ৯. 

রা হিলোন রঃ প্রভাত নিকুগুবন 

চে উৎফুল্ল শস্াক্ষেত্র সুমি 

নসিগ্ধ  * অপুর্ব শ্যামল লক্ষ 

স্বশীতল দিব্য শশ্যরাজি ক্রীড়া 

নিরলিখিত কয়টা কথা অর্থ জনিয়া অন্রযাস করিবে ₹- 

পিতা ভ্রাতা খুড়া মামা মেসো পুত্র সন্তান 

মাতা ভগিনী খুড়ী মামী মাসী ' কন্তা সন্ভতি 
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দশম পাঠ। 

গুক এক সনয়ে এক এক কজ। 

(১) 

কুঁজের সময় কাজ, খেল। খেলার সময়, 

শুন ৪হে শিশুগণ একে হনিয়ম কয়; 

আধখান1-কর! কাঁজ কভু ভাল নাহি হয়, 
একমন হবে নদা“তুমি পাঠের, সময়। 

(৯২) 
এক কাঁজ যদি কর একই সময়ে. 
জানিবে সে কাঁজ ভাল হইবে ঞেঘমার ; 
মন যদি এককালে বিবিধ বিষয়, 

নিয়োজিত কর, সব হবে ছারখার | 

৮ ৩) 

"অতএব কান্ধ খেল.একই সময়ে। 
করিও না কভু তুমি শুন উপদেশ; 
এক এক ক'রে কাজ নিয়ত করিয়ে; 

স্বফল যদি না পাও-ছেড় উপদেষ্ধী | 
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পাঠস্থিত নিয়লিখিত শব গুলি দেখ £-- 

কভু শিশুগণ বিবিধ নিয়োজিত পাঠ 

শুন লুনিয়ম বিষয় উপদেশ কাল 

এ নিরললিখিত জ্যেন্রি্গতগলীর নাম কষ্ধটী মনে বাখিও £-- 

রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু পছায়াপথ 

একাদশ পাঠ। 

'ধখন বিবাদ করিও না। 

তৃণ চেয়ে নীচ জীব হুইগো যখন, 
আমাদের হ'তে হবে নিরীহ তখন । 

কলহ খাঁ মারামারি কু না! করিব, 
কলছে ছদয় ফাটে, (তাই) কলহ ত্যজিব। 
পাঠাগার হৃদয়ের সাধন-আলয়, 

সব যাবে মারামারি করিলে তথায়। 
যেমন টুল ছোট মেষ শিক্ঠাগণ, 
বহু স্ব নাচি খেলে জননী-সদন, 

আমর তেমতি ধীর থাকি সারাদিন, 
আলিব মায়ের কাছে হরষিত-মন। 
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পালিব আদেশ সব, পিতা ও মাতার, 

তাহাদের*মত গুরু নাহি আঁমাদের। 
পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দ গুলির প্রতি দৃষ্টি কর £-- 

তৃণ নীচ আলয় স্দন গ্গিখ্» পাঠাগার * চুল 

গুরু দ্কীব তথায় কলহ মাতা, হরধিত মৃদু 

এই কয়টা নদীর নাম মনে রাখিও ১ 

গঙ্গা, ভাগীরধী, যমুনা, সরস্বতী, গোদাঁবরী, 

মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাপ্গুতী, গোমতী, 
ব্রহ্মপু, সিদ্ধ, দাষ্চেদর,। শোন, মেঘনাঃ পদ্ম। |. 

দ্বাদশ পাঠ। 

সোণার নিয়ম ৪ 

সবার নিকটে তুমি পাইতে যেমন-_ 
কর অভিলাষ, ক'রে! তাদের উপর * 

সেইরূপ আ[চরণ--বলোনা এমক্ঈ__ 
কিছু করোনা এমন--যাহাতে পরের-_ 
মনে হয়*ছুঙখোদয়, তোমার মাথায়-_ 
পার না লইতে যাঁহা-দিও ন! কাহায়। 
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পাঠন্থ নিয়লিখিত নূতন শব কয়টীর দিকে দৃষ্টি কর $-- 

আচরণ, নিকট, দ্ঃখোঁদয়, নিয়ম, অভিলাষ । 
শঞ্চ ইন্দ্রিরের নাম মনে রাখিও £- 

চক্ষু, কর্ণ, নুট্িকা, জিহবা ও ত্বক্। 

/48 /48 

ত্রয়োদশ পাঠ। 

মিথাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না। 

১। একটী বাঁককে একবার কোন. পাহাড়ের 
উপর বনের ধারে একটা মেধপাল চরিতে পাঠান 
হয়+ সে "বড় কৌতুকশ্রিয় ছিল, এই জন্য সে 

.্বাতরে মাঝে খন বাস্তবিক কোন নেকৃড়ে বাঘ 

দেখা «যাইত লা, তখনও “এ নেকড়ে! এ 
নেক্ড়ে 1” বলিয়া চীৎকার করিত | 

২। এইরূপে সে, মাঠে যাহারা কাঁজ করিত, 
তাহাদিগকে টানিয়া আনিত, এরৎ তাহাদিগকে 
দেখিয়া উচ্চৈংস্বরে হামির1 উঠিত | 
৩। অবশেষে এক দিন সত্য সত্যই একটী 

নেক্ড়ে বাঘুক্ক আসিল, এবং এ বালক মাঠের 
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লোঁকদিগকে এঁ কথা বলিবার নিমিত্ত দৌড়িয়! 

গেল | কিন্তু বার বার প্রতারিত হইয়াছিল বলিয়া, 

এবার লোকে তাহার সে কথা আর শুনিল, ন1। 

তথাপি এঁ বালক বলিতেস্ল্গিল, “বাস্তবিকুই 

নেকৃছড় আসিয়াছে এবং বেধ হয় মে পালের 

মেষ ও মেষশাবকগণ মারিয়! ফেলিবে” | 

*৪। লোকেরা বলিল “আমর! 'তোমায় উত্তম- 

রূপে জানি, স্থৃতরাৎ তোমার কথায় কাণ দিতে 

পারি না।”সে বাঁর বার চীৎকাঁর করিতে লাগিল 

এবৎ সাহাব্য প্রার্থনা করিল, ত্ধাপি কেহই 
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তাহার নিকটে গ্রেল না| ম্থতরাৎ এ নেক্ড়ে 
অবাঁধে মেষপাল ও মেষশাবকগুলির উপর পড়িল; 

এবৎ" একটীকে লইয়া পলায়ন করিল; ছুই 
তিন্ললিকে মারিয়া ফ্েল্পর্নী গেল; ও আট নয়টীকে 
কামড়াইয়া গেল। 

পাঠাস্থত নিয়্লিখিত নৃতন শব্দগুলির দিকে দৃষ্টি কর :--. 

সত্য কৌতুক-প্রিয় উচ্চৈঃস্বর চীৎকার শাবক 
কথা বাস্তবিক ১» অবশেষ পলায়ন, সাহায্য 

অবাধ উত্তম প্রতারিভ প্রার্থনা ৮শষপাল 
নিম্নলিখিত ভারতের প্রধান কয়টা পর্বতের নাম মনে রাঁখিও £₹- 
হিমালয়, বিন্ধযাচন্, ঘাট, আরাবলী, নীলগিরি । 

চতুর্দশ পাঠ। 

বাযু। 

বিন] এ দাতাস, তৃণ পায় নাশ, 

পশুর] না পারে চলিতে ফিরিতে, 

বিহঙ্গ না পারে আকাশে উড়িতে, 

নাসায় না সরে নিশ্বাস প্রশ্বাম। 
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বায়ুর বিহনে রয় না! জীবন, 

তবে ঞঃমামাদের নিশ্বাসের সাথে-- 

ছুটুক প্রার্থনা তাহারি সাথে, 
ধাহার আদেশে বহেস্টী্ীরণ | 

নিক্ষলিখিত শবগুলি মনে রাখিও 2 

বিন! বিহঙ্গ নিশ্বশস সমীর 
নাশ আকাশ প্রশ্বাস জীবন 

ণিয্নলিখিত ভারতের প্রধানপ্রধান হদগুলি ম্মরণ করিয়! রাখ £-- 

মার্নপসরোবর , রাবণহ্দ” চিল্ক, 

পালিকট, শন্তর, লোণার। 

পঞ্চদশ পাঠ। 
নিষ্ঠুরতা | 

১। এক দ্বিন শিব মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল। 

সে পথে একটী পাখীর বাসা কুড়াইয়া পাইয়াছিল, 
এব্রং তাহার ,ভিতর হইতে পাখীর ছানাগুলি 

বাহির করিয়! লইয়াছিল। সে তাহাদিগকে লইয়! 

বাটা আনিল। কিন্তু কেমন করিয়া খাইতে হয় 
ছানাগুলি তাহা জানিত না, এবৎ "তাহাদিগকে 
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কেমন করিয়। খাওয়াইতে হয় শিবও তাহা জানিত 
না| স্ৃতরাৎ সেই নিরীহ জীবগুলে আহারা- 

ভাঁষে অচিরাৎ মরিয়া! গেল। 

২৮] “তাহার পরর্পগআরও পাখীর ছানার অনু- 

সন্ধানে বাছিরে গে্ু; দেখিল সেই বাসাটার পার্থ 
শমরীহ ধাড়িটী বসিয়া আছে । ছানাগুলি গিয়াছে 
বলিয়। ধাঁড়িটী শোকাকুল হইয়! কাদিতেছে। 
৩। এক দিন ৫স পাথর ছুড়িয়া একটী সুন্দর 

পাখীকে মারিয়া ফেলিয়াছিন্স ১ এবং সেই মর! 
পাখীটিকে তাহার কুকুর দিয়া খাওয়াইয়াছিল। 
তাহার বাসায় কতকগুলি ছানা ছিল। তাহার! 
উড়িতেও শিখে নাই, স্থতরাং সে গুলি বড় কষ্টে 

পড়িলঃ এবৎ অনাহারে অচিরাৎ মরিয়া! গেল। 

৪ আমি নিশ্চয় বলিতে পারি বদি শিবের 

বাটা হইতে শিমকে কেহ লইয়া যায়, বা তাহাকে 

কোন অপরিচিত স্থানে আবদ্ধ করিয়। রাখে, এবং 

অনাহারে ব। প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলে, শিব 
তাহা কখনই ভাল বামিবে ন। ম্ৃতরাৎ শিবের 
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এরূপ অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা! কোন ও মতে 
উচিত হয়ণ্নাই।. 

পাঁঠস্থ নিম্নলিখিত শব্বগুলি লক্ষ্য কর ১ 

কষ্ট, সৌন্দর্য্য, , শোকীক্ু্চ অচিরাৎ, অপরিডিত, 
পরস্তরাঘাত, আবদ্ধ, অকারণ, নিষ্ঠ,রতা, পার্খে। 

আমঞ্দের অঙ্গ প্রীত্যঙ্গগুলির নাম ম্মরণ কর :-- পিএ 

হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, স্বন্ধ, "মস্তক, গ্রীবা, উদর ইত্যাদি। 
নিম্মলিখিত খাদ্য দ্রহ্য গুলির নাঁম মনে রাখিও 2০ 

স্কত পধি সাখমূ. ছানাঁ দন্দেশ লুচী 
দুগ্ধ ₹: ঘোল নবগ্পীত চিনি মিঠাই রুটা 

জিলাপী নিমৃ্কি মিছরি ফেণি 'ম্ভাত ঝাল 

কচ়ুরী সিগেড়া বাতাঁসা গুড় 4*্ডাউল অুত্ত্রুরি 

মুড়ি খই ব্যপ্তন পোলাও পরমানন কোম্মা 
মুড়কী চিড়া লবণ কালিয়া ক্ষীর কোপ্তা 

ষোড়শ পাঠ ।' 

ক্রীড়াশীল বালক । 

১। একদিন গ্রীষ্মকালে কোনও বিলাত বানী 

রমণী উহার ছোট ছেলেকে তাহার বিদ্যালয়ে 



্ঠ 
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পাঠাইয়াছিলেন| কিন্তু তিনি জানিতেন যে 
তাহার পুভ্র খেলা অত্যন্ত ভালবাসে, এই জন্ম 
তিনি হার কন্াঁকে পুজ্রের সঙ্গে পাঠাইয়। দিয়া- 
ছিল্ুন|' 

২। সেদিন বড় গ্রীক্ম পড়িয়াছিল, তাই বার্দক 

ভীগনাকে বলিল---£আজ বড় গরম পড়িয়াছে, 
হুতরাৎ স্কূলে গিয়া কাজ নাই, চল আমরা নদীর 

তীরে গিয়া খেল। করি 1” 

৩। ভগ্রিনী বলিল--“না-না-:তাহা হধে না ; 

আমার. খেল! .করিবার সময় নাঁই। তোমাকে 

সকলে. রাখিয়াঃ* মি নগরে গিয়া মাঁয়ের জন্য 

পশম, ছুঁচ ও অন্যান্য ব্য ভ্রয় করিয়া! আনিব। 
আমি ও মা দুই জনে খাঁটিয়া, মোজা জাম] ও 

কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া; বাজারে লইয়! 
বিক্রয় করিব এৰৎ সেই অর্থে আমাদের খাদ্যদ্রব্য 

ক্রয় করিয়া আনিব”। 

8৪। দেই সময় একটা মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে 
পুষ্পৃন্তরে উড়িয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়! 
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বালক বলিল--*আঁমার মৌমাছির মত হইতে 
ইচ্ছা করে তাহা হইলে আমার কিছুই করিতে 
হইবে না-বানাঁন মুখস্থ করিতেও হইবে লা, এবং 

লিখিতেও হইবে ন$% | 

৫| তাহার, ভগিনী বলিল-_-তোমায় কে 
বলিল যে মৌমাছী আলম? মৌমাছী অলমনহৈ, 

সে শীতকালে-যুখন কোনও ফুল ফুটিবে না, 
সেই ফময়ের জন্য মধু সঞ্চয় করিবার নিমিত পুষ্প 
হই পুষ্পান্তরে* নিয়ত মধু সঞ্চয় করিয়। 

বেড়ীইতেছে। সে মধু লইয়া মধুচক্রে *উড়িয়] 
যাইতেছে” 
৬। পরক্ষণেই তাহার! শুনিতে পাইল-_একটী 

পাখী গান করিতেছে। শুনিয়াই বালক বলিয়। 

উঠিল--“আঁহা! পাখীরা কেমন শশী | বোধ 
“হয় ইহার কোনও কাজ নাই, স্তীই মনের স্থখে 

গান করিতেছে । আমার ইচ্ছা হইতেছে যে এই 

বৃক্ষের ছায়ায় সমস্ত দিন বসিয় উহার গান শুনি”। 
৭। কিন্তু তাহার ভগিনী বল্লি--“& দেখ ! 
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পাঁখীটী মুখে করিয়! তৃণ লইয়! উড়িয়া! গেল, বোঁধ 
হয়, এ তৃণদ্বার1 তাহার বাস প্রস্তৃত বা! মেরামত 

করিবে। বাঁপা প্রস্তুত করিতে ইহার তৃণ শৈবাল 
গুন্তুতি সংগ্রহ করিকূর্তহিয়, স্বতর1ং ইহার অলস 
হইয়৷ থাঁকিবার সময় নাই”। 
“৮ আবার কিয়ৎ দূর গিয়া তাহারা পথের ধারে 
একটা কুকুর দেখিতে পাইল । তাহাকে দেখি- 
য়াই বালক বলিল*-«“আঁমি এই কুকুরের সঙ্গে 

খেল! করি না কেন, ইহার কোনও কাজ" আছে 
বলিয়া, ত বোধ হইতেছে না”। 

৯, এই সমঘ্রে দূর হইতে একটা তীব্র শিষ, 
গুন। যাইল। এ শিষ দ্েওয়। শুনিয়াই কুকুরটী 
দেড়িয়া প্রভূর নিকট গেল। তাহার প্রভু মেষ- 
পাল লইয়1+তখন মাঠে যাইতেছিল, প্রভৃভক্ত 
কুকুর তাঁই তাহণর সাহাধ্যার্থ দৌঁড়িয়া গেল। 

১০। আরও কিছু দুর গির1 তাহারা একটা 
ঘোটক দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিবামাত্র 
বালক বলিল--“ইহার কোনও কাঁজ থাকিতে 
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পারে না, সহৃতরাৎ আমি ইহার সহিত খেল! 
করিব” | 

এই বলিয়। সে ধেমন ঘোটকটীকে ধরিতে মাইবে, 

অমনি একজন লোক,আসিয়ীতাহাকে ধরিয়া লইয় 

গেল"। মে বালকুকে বলিল--“এই অশ্বটা আমার 
লাঙ্গল চষে এবং অঠমার শস্য মাড়াঁই করে 

সেই শস্ত বিক্রয় করিয়া আমি জীবিকা নির্ব্বাহ 
করি* | 

১ যখন সেই, বালক দেখিল যে" প্রত্যেক 
মৌমাছীর, প্রত্যেক পক্ষীর এবং প্রত্যেক পশুর 

কিছু ন] কিছু করিতে ই হয়ঃ তখন' জে তগি টক, 
বলিল--“আমি স্কলে যাইব» এবৎ তথায্প গিরা 

পড়াশুন। করিৰ| পড়াশুন1 করিয়া গৃহে ফিরিয়া 

আসিলে, জননী আমায় অন্যান্ত বালকের সঙ্গে 
খ্বেল। করিতে দ্বিবেন”--এই বলিতে বলিতে আজ 

সে মনের উল্লাসে স্কুলের দিকে ছুটিয়া গেল 
তখন তাহার ভগিনী ্রফুললচিনতে অ[পন কাজে 

গম্ন করিল। 
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পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্গুলি মনে রাঁখিও ১ 

গৃহ ক্রীড়াশীল কন্যা ক্রীড়! স্কুল 

পক্ষী , গ্রীক্রকাল পুষ্পীস্তর খেলা পুক্ত 
অন্যান্যৎ উল্লাস প্রত্যেক ক মধু প্রস্তুত 

প্রফুল। শৈবাল সঙ্গ নিয়ত গ্রমন 
সস জননী ' চিত্ত জঞ্চয় ' বানান 

প্রভু ভগিনী মধুচক্র অলস তখন 
নিনলিখিত পাখীকখুলির নাম স্মরণ করিয়া রাখিও ৫ 

কাছ শুক স্ুকুনি মদন! 

ব্ক শাবি গুধিনী ময়না 
ময়ূর কোকিল দৈয়াল পেচক 
মযুবী কোকিলা বুল্বুল শালিক 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

প্রথম খ্মঠ। 

প্রাতঃহ্রনণ। 

হত্জেন। শঁরেন! তুমি" এখনও ঘুমাই" 
আছ? তুমি কতক্ষণ ধরিয়া নিদ্রিত থাকিবে? এ 

দেখ! রবিমগ্ডল একখানি স্থগ্োল সোণার খালার 

মন্ত -গগনপটে * স্াবিভূর্ত হুইয়াছে+ উহার 

স্বর্ণাভ কিরণজালে দশদিক যেন হাসিয়! .উত্ি- 
্লাছে! আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া ডোমায় উঠাইতে 

চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তুমি * চারিদিকের দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া শুইয়। থাকায়, আমি কেবল জানালার 
ভিতর দিয়া উকি মারিয়া তোমায় ড্ককিতেছি। 
, স্থরেন। হরেন! তুমি এত ভোরে কেন 

আঁসিয়াছ? আমার চোখে ভাই ! এখনও ঘুম রহি- 
য়াছে। তুমি ন। ডাকিলে আমি আরও অনেকক্ষণ 
ঘুমাইতাম| তুমি আমার ঘুম ভঃঙ্ষাইয়া ভাঁল 

৩, 
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কর নাই|। আমি অনেক রাক্রি জাগিয়া পড়িয়া 
থাকি, স্ৃতরাং মকালে না ঘুমাইলে আমার 

শরীরের অবদাদ ঘুচে না। 
._ হু ভাই! এপ্ররণির্শ তোমায় কে দিয়াছে? 

অধিক রাত জাগিয়। পড়িলে পড়াঁও ভাল হয় ন।, 

“অথট শরীরও ক্রমে খারাপ হইয়া যায় আর 
প্রাতঃকালে উঠিলে শরীরও সুস্থ থাকে, আর 

পড়াগ্ড ভাল হয় রাত্রির পড়ায়, ও. সকালের 
পড়ায় অনেক প্রভেদ। অধিক রাত্রি জাঁগিয়া 

পড়লে নিদ্রার আবেশে যাহা পড়! যাঁয়, তাহা 

যেন ভাসিয়া,যাঁয়| সকালে উঠিয়া বোধ হয় যেন 
রাত্রিতে বাহ! পড়িয়াছি, সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। 

আঁর দেখ! যে সকালে উঠে ন! সে প্রকৃতির 

শোভা সন্দর্শন করিয়। নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত 

করিতে পারে না। নয়ন কেন_-শ্রবণ ও ঘ্রাণও 

তাঁহার অতৃপ্ত থাকে। ভাই, একবার বাহিরে 
আনিরা"দেখ, প্রকৃতি দেবী কি মনোনোভ। শোভা 

ধারণ করিয়াছে! বিবিধ ফুল ফুটিয়া কাননকে 
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নান! সাজে সাজাইয়াছে| প্রভাত-নমীরণ সেই 
সকল ফুলেরু উপর দিয়। বহিয়। স্থুবাঁস হরণ করিয়। 
লইয়। যাইতেছে । সেই ুষ্প-স্থুবাসিত, বায়ু 

সেবন করিলে শরীর ,ও মন'আনন্দে উৎফুল্ল ছয় 
এব শিরায় শিরায় যেন নব জীবন সঞ্চার হয়। 

আর এ"শুন রক্ষ-শাখায় বসিয় পক্ষিগণ মনের' 

উল্লাসে তান-লয়-যে।গে কেমন হুমিউ গান করি- 

তেছে!, সেই স্বরলহরী শুনিলে অতি পাষণ্ডেরও 
মন শুক্তিরমে তপ্নত হয়, তাহাদের, সহিত 
একতা নে ঈশ্বরের মহিম। প্রচার করিতে ইচ্ছা] হয়। 

যে গ্রাতঃকালে কখন উঠে নাই, কখন এই 
অলৌকিক ভাব উপলব্ধি করিতে “পারিবে না। 

হরেনের এই কথ শুনিয়া স্ুরেন্ আর শয্যায় 

থাকিতে পারিল না| সে সলজ্জঙাবে উঠিয়া 

হুরেন্কে দোর খুলিয়। দিল| তন তাড়াতাড়ি 

মুখ প্রক্ষীলন করিয়া মে হরেনের সহিত কানন- 

ভ্রমণে বহিষ্ঠত হইল | এখন বমন্তকাল-- স্থতরাং 

কোকিল, নীলকণ্ প্রসৃতি পক্ষীর শ্ুুমিষ্ট কুজন 
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শ্রবণ করিয়া, এবং গ্রোলাঁপ মল্লিকা, মালতী, 

যুঁই, সেফালিক। প্রভৃতি ফুলের স্থবাঁদ আত্রাণ 
করিয়া, এবৎ মেষশাবক ও হরিণ-শিশু প্রভৃতির 

নন্দ" উল্লহ্ষ দেখিয়র্ট অপরিসীম আনন্দ অনুভব 

করিল। স্থৃতরাৎ আঙগ হইতে, প্রতিজ্ঞা করিল 

'ফেঅতঃপর পে প্রতিদিনই প্রত্যুষে উঠিয়ী বেড়া- 
ইবে। এই কঙ্কল্প শুনিয়া তাহার বন্ধু হরেন্ 
অত্যন্ত প্রীত হইল্গ, এবৎ আজ আমার “হত প্রভাত 

বলিয়া চলিয়া গেল। 
'এমতঃপর.স্থরেন্ প্রতিদিন রাত্রি অধিক হইতে 

নঞ্মইতেই শব্যায় শয়ন করিত, এবৎ প্রত্যুষে 
উঠিয়া ভ্রমণে ঝাঁহিত্র হইত ঃ এবং ইহাতে দিন 
দিন তাহার শরীর বলিষ্ঠ এবং মনও পূর্বেবের 
অপেক্ষা অনৈক পরিমাণে সতেজ হইতে লাগিল । 

অতএব শিশুগণ ! তোমরাও এখন হইতে স্থরে- 

নের ন্যায় সকালে শুইয়া প্রত্যুষে উঠিয়া ভ্রমণ 
করিবার সন্কল্প কর | দেখিবে তোমরাও স্ুরেনের 

মত সুফল প্রাপ্ত হইবে। 
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পাঠস্থিত নিশ্নলিখিত শব্বগুলির প্রতি দৃষ্টি কর $-- 

প্র(তঃভ্রমণ কতক্ষণ নি্রিত সোপ! 

রবিমগ্ডল আবিভূতি স্ুগোল ্ধাল! 
গগনপট স্ববণ্টুভ প্রভেদে *মত 

কিরধজাল অবপাদ প্রভাত রাত্রি 

স্বর-লহরী” পরামর্শ সবাস ছি 
সমীরণ হরণ সেবন শিরা 

পুষ্প-নুবাদিত বৃক্ষশাখা স্মুমিষট বভাৰ 
তাঈ-জ্্-যোগ তক্তিরস আগ্লুত 'মলৌকিক 

কানন-ভ্রমণ উপলব্ধি পাষণ্ড প্রক্ষালন 

মহিমা বহির্গত প্রচার বসন্তকাল 

বাঞ্ধালা দেশের প্রধান প্রধান নগরের শাম ১ 

কলিকাতা বীরভূম মুরসিদাবাদ করিদপুর 

নোয়াখালী হুগলী বাঁকুড়া বোয়ালিয়া 

ঢাকা বরিশাল আলিপুর রাণীগঞ্জ 

নাটোর মধ্ধমনসিংহ ত্রিপুরা কষ্ণনগর 

বদ্ধমান রাজমহল পাবনা চট্টগ্রাম 
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দ্বিতীয় পাঠ । 

ভগবানের যশোগান। 

(৮১) 

কুলাঁয় নির্মিতে তোকে কে শিখালে পক্ষিবন্ধ ! . 

“মস্ছণ পশম তৃণ আনি হ'তে দেশদেশান্তর ? 

কে শিখালে বল তোরে বুনিতে এত স্থন্দর ? 

আড়াআড়ি শাখাঁগুলি সাজাতে রে স্তরে স্তর? 
(২ ) 

শিখলে তোমারে কে গো ওহে মধুচক্রধর ! 

এজএুহরিতে ধু? উড়ি পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তর ? 
কে শিখালে বল চক্রে করিতে মধু-সঞ্চয়, 
শীতের দুর্দিনে পান করিয়া! রক্ষিতে কায় ? 

(৩) 

ক্ষুদ্র 'পিপীলিকে! বল শিখালে কে গো তোমায়, 
করিতে গভীর ছিদ্র দিয়া হুল মৃৃত্তিকায়? 

আর সে ন্ুড়ঙ্গাগারে সঞ্চিতে ্রীষ্ম-সময়, 
শীতের আহার জন্য বিবিধ সামশ্রীচয়? 
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(৪ ) 
বিনা সেই'নিরগজন কে শিখাবে বল আর, 
সষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিব্মি হন যূলাধার ? 
অভএব শিশুগণ প্রতিনিয়ত তাহার 
আরাঁধুন! করিলে হে--তিনি মঙ্গল-আধার !. 
পাঠস্থিত নৃতন শবগুলির বানান ও অর্থ কর £ 

/্ে ৮ 

সৃষ্টি তণ কুলায় পক্ষিবর 
টি 

স্টিিতি স্তবু মস্যণ পিপালিক! 

প্রলর চক্র দুর্দিন আরাধন! 

দেশ দেশাস্তর পুণ্পান্তর মধুসঞ্চয় মৃত্তিকা 

সবড়ঙ্গাগার নিরঞ্জন মঙ্গল-আখার পশঙ্ত-. 

গ্রীষ্ম সময় মুলাধার প্রতিনিয়ত জীমগ্রীছয় 

ইংলগ্ডের প্রধান প্রধান নগরগুলির নাম ২ 

লগুন বার্মিহাম সেফীল্ড কেন্তিজ 

লিতারপুল্ গ্ীন্উইউচ্ ব্রিষল্ * অক্সফোর্ড 

ম্যাঞ্চেষটার লী্স নিউকাসেল্ ফ্র্যাটফোর্ডঃ 

( এভন্তীরস্থ ) 

* এই নগরে মহামতি কৰিকুলতিলক সেক্সপীয়র জন্ম গ্রহণ করেন । 
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তৃতীয় পাঠ । 

হিত কথ!। 

(*) 
এ পর ও আপনার এরূপ গণনা, 

লঘুচিভ্ ভিন্ন কভু অপরেক্ধরে না, 

কুটুন্ব সকলি তার, ইদয় যাহার-- 
বিশ্বপ্রেমে হইয়াছে অন্তীব উদার। 

(২ ) 
যাহার নাহিক জ্ঞান কিছু আপনার, 

তথাপি না শুনে বাক্য স্হৃৎ জনের, 

নিধন হইবে যেন নিশ্চয় তাহার, 
শাস্ত্রের বচন ইহা, নাহি ব্যভিচার । 

( ৩ ) 

বুদ্ধিশুন্য বিদ্য1 কিছু কাজেরগন! হয়ঃ 

এই জন্য বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অপেক্ষায় ; 

বুদ্ধিহীন জনে সবে সদাই ঠকায়ঃ 
বুদ্ধির চালন! শিশু কর অতিশয় । 
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(৪) 
দনপর রাঁজ1 হন কীর্তির আধাঁর ; 

অনন্ত স্বরগভোগ হবে তাহার | 

(৬৫ ) 
অতি লোন ন! করিবে লব্ধ ন! ছাড়িবে ; 

অতিলোভাকৃষ্ট হ'লে মস্তক ঘুরিবে | 
॥ ৬ ) 

মই করিতে কার্য মহৎই সক্ষম ) 

ধরিতে বক্ষেতে নিজ বাঁড়ব অনল, 

সমুদ্র ব্যতীত অন্যে হইবে অক্ষম ঃ 

কে দেখেছে আর কোথা জলেটত অনল £" 
দ্ট 

পাঠস্থিত নিয্ললিখিত নৃতন শব্দ গুলির বাশীন ও অর্থ*কর £-3 

সমুক্র পর গণনা লঘুচিত্ত 
জ্ঞান কুটুম্ব বিশ্বপ্রেম 
বাক্য অপর ব্যভিচার 

শান্ত অতীব বুদ্ধি-শৃন্য 
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিহীন নুহ 
অতিশয় বচন কীর্তি 
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দানপর অপেক্ষ। লন্ধ অনল 

স্বরগভোগ অতিলোভাকৃষ অক্ষম 
স্কউলপ্ডের নগরগুলির নাম £-_- 

এডিন্বন্ধা,) গ্র্যাস্গোর্প ভুনতী,  এবর্ডিন্। 

চতুর্থ. পাঠ। 

অলপ বালক! 

রাম। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া *্য ক্ষ 

কর। তাহার উপর আবার পড়া তৈয়ার কর! 

আও ক্লেশকর | এই দেখ ভাই! শিক্ষক মহা- 
শন্ষশআমাকে তিন পাত মুখস্থ ও সমস্ত শব্দের 

গর্থ করিতে দিয়াছেন । কিন্তু এত কি মুখস্থ 

করা যায়? আমার ভাই! এক এক বার মনে 

উদয় হয় ঘে শব্দগুলির কোনও অর্থ ন! থাকিলেই 
ভাল হইত 

ষছু। তুমি ভাই এত বিরক্ত হইতেছ কেন? 
পাঠ মুখস্থ করিলে পাঠ্য বিষয়ের ভাঁবগুলি বহু- 
দিন মনে অক্লিত থাকে। তাই গুরু মহাশয় 
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তোঁমায় মুখস্থ করিতে বলিয়াছেন। আর শব্দের 

অর্থ না জানিলে ভাঁবগ্রহ হইবে না বলিয়াই 
তোমাকে শব্দের অর্থ লিখিয়! লইয়া! যাইতে 
বলিয়াছেন | 

রাষ। তুমি, ত এক কথায়, বুঝাঁইয়া দিলে । 

কিন্তু আমার যে মুখস্থ হুয় না-_-তা আমি কি করি 

বল? সমস্ত পাঠ ,বার বার আওড়াইয়],যাই- 

_তেছিসঅখচ কিছুই মনে থাকিতেছে না। আর 

শব্দগুলির অর্থই বা আমায় কে বলিয়! দিবে ? 

যছু। অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িলেই শড়! 
শীঘ্র মুখস্থ হইয়া যাইবে । তুমি» যখন -”1ঠ 
আওড়াও) তখন বোধ হয়* তোমার মন পাঠ 
থাকে না-_উড়িয়। উড়িয়া নানাবিষয়ে বেড়াঁয়। 

পাঠের সহিত মনের যোঁগ না থাকায়,যাঁহ1! আও- 
উাঁও তাহা ময়ে অঙ্কিত হইতে পারে না । এখন 

হইতে তোমার মনকে পাঠের সহিত পুর্ণভাবে 
সংলগ্ন করিও, তাহা হইলে পাঠ একবার পড়ি- 

লেই তাহ! তোমার মনে অস্কিত হইয়া যাইবে। 
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আর ভাল অভিধান দ্েখিলেই তুমি প্রতি শব্দের 
প্রকৃত অর্থ জানিতে পারিবে । আর পাঠ প্রস্তত 
হইলে বিদ্যালয়ে যাইতে স্বতঃই প্রবৃতি জন্মিবে। 

কিন্তু ফর এ উপদেশবাক্য রামের কর্ণে স্থান 
পাইল না| সে সেইরূপই অনাবিষ্ট রহিয়। গেল! 
পড়া শুনায় উদাশীনায নিবন্ধন তাহার কিছুই 

হইল না| স্থতরাৎ সে চিরদিনের জন্য গণুমূর্খ 
রহিয়। গেল। 

নিয়লাঁথত নূন শব্দ গুলির বানান ও অর্থ কর £_-” 

উপদ্রেশি অনাবিষটা কষ্টকর শিক্ষক 

গুদবাসীন্য পূর্ণভাবে মহাশম মুখস্থ 
নিবন্ধন অভিধান, ভাবগ্রহ উদয় 
অভিনিবিষ্ট কর্ণ' গণ্ডমুর্থা শব্দ 
বিরক্ত ,সমস্ত শী অর্থ 

বিষয় সংলগ্ন যোগ পাঠ্য 

অঙ্কিত প্রবৃত্তি স্বতঃ ক্রেশ্বকর 

আফর্লগের প্রধান প্রধান নগরের নাম £-- | 

ডব্লিন্ড বেল্ফাষ্উ,। কর্ক, লিমারিক্। 
৯ জট 
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অলস বালক | 

দ্বিতীয় প্রস্তাব । 

সেই অল বালক এখন মানুষ হইয়াছে। 
কিন্তু বয়োরৃদ্ধির সহিত তাহার জ্ঞানরুদ্ধি হয় 

নাইশ। তাহার অবস্থাও এখন অতি শোচনীয় । 
সে আজ উদরান্নের জন্য লালায়িত। চাকুরীর 

জন্য হাটিতে হাটিতে তাঁহার পায়ে 'কড়। পুড়িয়! 
গিয়াছে, অথচ তাহার অদৃষ্টে আজও চাকুরী 
“নীলিল না। একদিন* সে একখানি আবেদন হস্তে 

লইয়া আফিসে গিয়া উপস্থিত হইল | 

সেই আফিনের প্রধান কর্মচারীর নাম হ'ব 
বাবু। যাদব বাবু এম,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইন্র 
এক্ষণে উচ্চপদে অধিরূঢ় হুইয়াছেন| তাহার বেতন 
অল্প দিনের মধ্যে পাঁচ শত টাক হইয়াঁছে। হত- 
ভাগ্য রাম একদিন এই যাদব বাবুর"সমপাঠী ছিল। 
যাদব বাবু রামকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, 

এবৎ অতি সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন । 

কিন্ত রামের মুখে আজ বাঁক্য সরিতেছে না| 



৪৬ শিশু-পষ্ট। 

দে অধোঁবদনে যাদবের পার্খস্থিত কাষ্ঠামনে মুৎ- 
পুতলীর ন্যায় বসিয়া রছিল। আজ দে সমপাটা 
যাদ্ধবর অধীনে কুড়ি টাকা। বেতনের কর্মপ্রারথী ! 
আজ 'অনুশোচনানলে রামের হৃদয় দগ্ধ হইতে 
লাগিল। কিন্তু এ গতানুশোচনার় এখন 'আর 

কানও ফল নাঁই। অগত্যা, রামকে' যাদবের 
অধীনে সেই চাকুরী স্বীকার করিয়া অতি কষ্টে 

দিনপাত করিজ্ে হইল | 
নীতিণ--ষে সমন্ন থাকিতে স্ঞয়েক সধ্্যবহার ন। ঘরে, 

তাহুকে শেবে অন্তাপনালে দগ্ধ হুইতে হয়। কিন্ত সময় 

চিয়। গেলে অহ তাপে কোনও ফল দর্শে ন। 

নিষ্মলিগিত নৃতন শবগুলির বানান ও অর্থ কর £২_ 

'অধোবদন অর্লস শোঁচনীয় উদরান্ন চাকুরী 

কাষ্ঠাসন , মানুষ লালায়িত উচ্চপদ অদৃষট 
মুৎ্পুত্তলী অবস্থা আবেদন অধিরূড পরীক্ষা 

হস্ত, বেতন হতভাগ্য কর্মমপ্রার্থী ' 

মুখ. গ্রহণ সমপাঠী অনুশোচনা 
গত অধীন সমাদর অনুতাপানল 

হৃদয় অগত্যা স্বীকার দগ্ধ ফল দিনপা 
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ফ্রান্সের প্রধান প্রধান নগরের নাম £-- 
প্যারিস ক্যালে রাউএন অলিন্স 
ক্যান্থে, হেভার ন্তাণ্টেস্ বোর্দে? 

লিয়ন্স টুলোন্ ঘরটিয়ার্স মার্সেলিস্ 
নাইস্ আজা সিও* 

পঞ্চম পাঠ। 
ছুইজন ভ্রমণকারী ও টাকার৪তোড়া । 

--সএএকদা রাম ও শ্যাম নামক ছুইজন পথিক এক 
পথে একত্র ভ্রমণ করিতেছিল। পথে যাইটুতে 

যাইতে রাম এক তোঁড়া টাকা রাস্তার কুড়াইয়া 
পাঁইল। সে এ টাকার তোড়্)ুটা কুড়াইয়ূ,পাইয়! 
শ্যামকে বলিল__“ভাই শ্যাম! আজ আমার কি 
স্্প্রভাত! যেহেতু আমি এক ভোঁড়। টাকা! 

কুড়াইয়! পাইলাম |” 
শ্যাম উত্তর করিল “ভাই রাম! “আমি 

কুড়াইয়! পাইয়াছি” ন! বলিয়া আমরা কুড়াইয়া 
* এই নগরে ১৭৬৯ হরীষ্টাবে নুপ্রসিদ্ধ প্রথম নেপোলিয়ন'জন্ম গ্রহণ করেন । 
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পাইয়াছি” এই কথা তোমার বলা উচিত ছিল; 
কারণ যখন আমর] ছুই বন্ধুতে একত্র ভ্রমণে বাছির 

হইফ়াছি, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমর! যাহা কিছু 

পাই না কেন, তাহার্তে আমাদের সমান অধিকার 

রাম বলিল-_“ন।--তাহা হইতে পারে "ন1| 

বখন আমি এই টাকার তৌড়া কুড়াইয়। 'াইরাছি, 
তখন আমিই ইহার স্বত্থ(ধিকারী | 

রামের এই কথ! সমাপ্ত হইতে ন! হইতেই? 

দুর হইতে যেন কাহারে! তর্ভজ ন*গজগ্রন গতির 
হ্ুল। পথিকঘ্বর তাহাকে চোর বা! দস্থ্য অনুমান 

কৃরিয়া ভয়ে বিহ্বল হইল । বস্ততঃ সে চোরই 
_বটে।,.সেই চোর সেই দ্রিন প্রাতে চোরিত 

দেব্যাদি লইয়। যাঁইবার সময় সেই টাকার তোড়া 
তথায় ছ্ষেলয়া গিয়াছিল। হারাণ তোড়ার সন্ধান 

করিবার জন্ম সে সেই পথে ফিরিয়া! আনিতে- 

ছিল্স। তাই সে রামকে এ টাকাঁর তোড়া তুলিয়া 
লইতে দেখিয়। তঞ্জন গর্ভন করিতেছিল | 

তখন 'রাম বলিল--“ভাই শ্যাম! আমরা 
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নিতান্ত হতভাগ্য । এখমই চোর আসিয়। আমা- 

দ্রিগকে ধরিবে। এক্ষণে ঈশ্বর আমাদিগকে 

রক্ষা না! করিলে আর উপার্নান্তর নাই ।৮ 

ইহাতে শ্যাম ,উত্তী করিল--“ভাই রাম! 
এধন অনুগ্রহ করিয়া! “আমরা” এই বনুবচনের 

স্থানে 'আমি+ এই এক বচন ব্যবহার কর। যখন: 
তুমি পথি-লদ্ধ অর্থের অৎশ আমার দিতে প্রস্তুত 
নহ»্তুখন আমাকে সেই ত্বর্থগ্রহণ-জন্য” দণ্ডের 
স্ঠশভাগী কন্িত্তে তোমার কোনও, অধিকার 

নাই। 
নীতি ।-যাঁহাদিগকে আমর আমাদিগের সৌভাগোব 

অধিকারী করিতে প্রস্তত নহি, তাহারা যে আমাদের বিপদেব 

অংশভাগী হইতে স্বীরুত হইবে--এরপ আশ! কর বিড়ম্বনার | 

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নৃতন শব্দ গুলির বানান ও অর্থ ক £-- 

সমাপ্ত পথিক তোড়া সৌভাগ্যক্রমে 
তর্ডজিন একত্র রাস্তা শ্বত্বাধিকারী 

গর্জন ভ্রমণ বন্ধু শ্রুতিগোচর 

অধিকার সন্ধান উপায়ান্তর দণ্ড 

হতভাগ্য উত্তর অর্থ-গ্রহণ আশা 

৪ 
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অনুগ্রহ প্রস্তুত বহুবচন ংশ 
অংশভাগী সৌভাগ্য অধিকারী বিপদ্ বিড়ম্বনা স্বীকৃত 

জার্খাণির প্রধান প্রধান নগর £-- 

বর্লিন কোনিডসবর্গ ব্রেস্ল উইটেন্বর্গ 
পোট্সড্যাম্ কলোন্ ম্যাগৃডিবর্গ হল্ বন্ 

হানোভার ফ্রাঙ্কফোট ায়লাসাফেল্ 
আটক লিট 

ষষ্ট পাঠ। 
সৎ সাহস। 

একদিন কোনও বিষ্ভালিয়ে' পাঠনার সবক 
কোন একটা বালক শিষ দিয়াছিল। শিক্ষক 
মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে এবার 
তিনি ক্ষমা করিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেহ 

এরূপ শিষ দেয়; তাহা হইলে তিনি তাহার প্রতি 

সমুচিত শান্তি বিধান করিবেন | 

পরদিন আবার সেইরূপ শিষ, শ্রুতিগোচর 
হইল-| সকল ছাঁত্রই ইহাতে ভয়চকিত হইল | 
শিক্ষক মহাশয় রাঁগান্ধ হইয়া গ্রকৃত' অপরাধীর 

অনুসন্ধান আরস্ত করিলেন | 
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একটী ছুট বালকের উপর সকলেরই সন্দেহ 
পড়িল। “কারণ সে সদাই অপকর্মে রত থাকিত। 
যখন শিক্ষক মহাশয় তাহাকে অপরাধী স্থির 
করিলেন, তখন মে মুক্তকণ্ে তাহ! অস্বীকার 
করিল। কিন্তু তাহার কথায় কেহ বিশ্বাদ করিল 
না, যেহেতু মকলেই তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া 
জানিত। স্থতরাং শিক্ষক মহাশয় তাহারু প্রতি 
দণ্ডল্লিঞ্রন, করিবার জন্য তাঁছাকে সন্মুখে দাড় 

্রাইলেন। 

নয়বহসর-বয়স্ক শ্যাম নামক একটা কৃশকায় 
বালক কৌতুহল-পরতন্ত্র হইয়া উৎস্কক-নয়নে এই 
সকল ব্যাপার দেখিতেছিল) দে আর, থাকিতে 
না পারিয়া স্বস্থান হইতে উঠিয়। শিক্ষক মহাশয়ের 
সম্মুখে গিয়া করযোঁড়ে 'াড়াইল-*এবং বলিল 
£গরো ! আপনি দেবেন্দ্রকে শাস্তি দিবেন না) 

কারণ আমিই শিষ্ দিয়াছিলামঃ মে নহে | আমি 
একটা কঠিন অস্ক কসিতেছিলাম, এবৎ ইহার জন্য 

স্ন্টে স্থান করিবার নিমিত,রবার দিঁয়। অন্য একটী 
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অস্ক মুছিয়া ফেলিতে গিয়া ভ্রম-ক্রমে কঠিন অঙ্কের 
কিয়দৎশ মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম । ইহাতে কঠিন 
অঙ্কটা মার! পড়িল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া! “আমি 
কে'-এঁবৎ “কোথায় রহিযাি? এ সমস্ত ভুলিয়! 

গিয়া» শিষ্ দিয়া ফেলিয়াছি, আনি ইহার জন্য 
' নিতান্ত ছুঃখিত হইয়াছি। ইহার জন্য আমার যে 
অপরাধ্ হইয়াছে, আমার প্রতি তাহার দগুবিধান 
করুন| কিন্তু আমার অপরাধে আমি দেন্েকে 

দণ্ডিত হইতে দিব না|” এই লিগা শ্যাম সবি” 
দুঢ়তক্ৰ সহিত বেত্রাঘাত-দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য 
কর প্রসারণ করিল 

শশ্যাঙ্তের মুখ তখন গৌরবে উৎফুল্ল হইয়! 
উঠিল, এবং বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রতম ছাত্র পর্য্যস্তও 
শ্যামের মহপাঁচী বলিগ্ন আপনাকে গৌরবান্বিত 
মনে করিতে "লাগিল। সকলেই একবাক্ 

তাহার স্পাহসের ভুয়মী প্রশংসা করিতে 
লাগিল। 

প্রত্যুতঃই শ্যাম সংসাহসী ছিল। সে নিশ্চয় 
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জানিত যে, অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে «গু 

পাঁইতেই হুইবে, এবং জানিয়াও শুদ্ধ কর্তব্যের 
অনুরোধে সে ইহা আপনা হইতেই ম্বীকাঁর 

করিল। 

» শিক্ষক শ্যামের এই সৎমাহসে অত্যন্ত সম্তষ্ট 

হইয়া *শ্যামের' হস্ত ধারণ করিলেন, এবৎ বলি- 
লেন-__*শ্যামি! তুমি যে শিষ দিতে ইচ্ছা কর 
নাই্.এবং হঠাৎ তোমার শিষ্ বাহির হইয়] 
'গিয্াছেঃএ কথা আমদের সম্পুর্ণ সত্য বলিয়া বোধ 

হইতেছে | তুমি খন এমন উদারতার পরিচয় 
দ্রিয়াছঃ তখন তোমাকে আমি কি বলিয়া শাস্তি 

দিব? স্থতরাং শিষ দেওয়ার জন্য যদি তোমার 

কোনও অপরাধ হইয়া থাকে ত আমি স্তাহা ঈ ক্ষমা 

করিলাম” | 

॥  শ্ঠামের এই ব্যবহাঁরে বিষ্ধালয়ের ছাত্র ও 

শিক্ষক-_-সকলৈই তাহ।র প্রতি সন্তষ্ট হইল) এবৎ 
অতঃপর *সত্যবাঁদী” বলিয়। তাহাকে শ্রদ্ধ! করিতে 

কেহুই ক্রুটী করিত না। 
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নীতি--সত্যের ন্যায় পুজার ক্ষিনিস্ মার নাই। সত্য কথা 
কহিলে কখন কখন কিছু ক্লেশ সহ করিতে হয় বটে, কিন্তু শেষে 

সত্যের জয় হইবেই হইবে। 
কর্তব্যের করণের স্তাঁয় অকর্তব্যের অকরণেও সংগাঁহস 

প্রদর্শন কার যাইতে পারে । যেকাঙ্গ" ভাঁমর1 অন্যায় বলিয়! 

জানি, যদি কেহ আমাদিগকে সে বাঁও করিতে বলে আঁ র। 

যেন তাহাতে “না” বলিঠে ভীত না হই। ইহাতে লোকে ভাঁমা- 

দিগকে পরিহাস করিলেও, তাহা হাদিয়া উড়াইয়া দেও] 

কর্তবা।, 

পাঠস্থিহু নিম্নলিখিত শব্দগুলির বুনান ও অর্থ কর £-. 

দুটা পাঠনা ক্ষমা ভবিষ্যৎ বিধান 
অঙ্ক অত্যন্ত প্রতি সমুচিত রাগান্ধ 
শাস্তি বিরক্ত শ্রদ্ধা মুক্তক সন্দেহ 
আল্গোচর্ অপনাধীঁ বিশ্বাস দগ্ডবিধান 

অনুসন্ধান অস্বীকার সম্মুখ দণ্ডগ্রহণ 
ভয়চকিত মিথ্যাবাদী স্বস্থান করপ্রসারণ 

ব্যাপার হতবৃদ্ধি সন্ত . কঠিন * 
বেত্রাঘাত ছুঃখিত দত! কিয়দংশ 

নয়-বতসর-বয়স্ক, ইচ্ছা হঠা “উদ্দারতা। 

সম্প্ণ পরিচয় রেশ শেষ। 
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ইতালীর প্রধান প্রধান নগরের নাম £-- | 

রোম. টিউরিন ভিনিস.  মেসিনা 
জেনোয়া লেগ্হরন কফরেন্স প্যালার্দো 

€প 

মিলান পাইস! নৈপল্স ক্যারারু! 

সপ্তম পাঠ। 

মানব-দেহ। 

মানুষের ছুই ঠাত ও ছুই পা। প্রত্যেক 
হাতে ও প্রত্যেক পায়ে, পাঁচটা করিয়া জঙগ্গুলি 

আছে। অঙ্গুলি না থাকিলে আমরা ক্ষোনও জিনিস 

ধরিতে পারিতাম না, আহার-সামগ্রী লক মুখে 
তুলিতে পারিতাম নাঃ এবং কলম ধরিয়! লিখিতে ও 

সক্ষম হইতাম না। পায় আঙুল ন1 থাকিলে 
'আমরা সহজে চলিতে পারিতাম” না । মানুষের 

ছ্ই্টী ক্ষ ছুইটী কর্ণ, একটী নাপিকা, একটা 
সপ 

* এই নগয়ে আমেরিকার আবিষ্ষীরক কলম্বস্ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 



৫৬ শিশু-পাঠপ 

জিহ্ব! ও ত্বক আছে। চক্ষু দ্বারা আমর! দেখিতে 
পাই, কর্ণদ্বারা শুনিতে পাই, নাসিক দ্বার! নিশ্বাস 

ফেলি" ও প্রশ্বাস গ্রহণ করি, জিহ্বাদ্বারা কটু, 
তিত্ত-*শ্িষ্ট প্রভৃতি রস আস্বাদন করি, এবং ত্বক 

ছার! স্পর্শ অনুভব করি | ছুই চক্ষে চারিটা পল্লব 
বা পাতা আছে। এ পাতা থাকায়, চক্ষুর ভিতর 
বালুকণা? তৃণথণ্ড ও কীটাদি, পড়িতে পায় না। 
চন্ষু এত কোমল *যে রবিকিরগ ও আল্লেরকের 

ঝলসও সহিতে পারে না| শইঞন্য রবিকিরপ্” 

আলোক লাগিলেই চক্ষুর পাতা আকুঞ্ষিত হইয়। 

সে তাপ হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে। 
.মানুয়ের মস্তক রেশে আবৃত | কেশ মস্ত- 

কের শোভা বর্ধন করে এবৎ ইহাকে শীতাতপ 

হইতে রক্ষা ধরে । মস্তক শ্রীবাদ্বার নিক্মদেহের 

সহিত ষংলগ্র। * মানুষের ছুই পাটা দন্ত আছে।' 
উহ! দ্বার আমরা কঠিন খাদ্যদ্রব্য চিবাইতে 

পারি? অধর, ওষ্ঠ, চিবুক, গণ্ড১ গুন্ফ ও ম্মশ্রু 
প্রভৃতি মনকলই মুখের শ্ বদ্ধন করে। 

এরর 
ইনি, 88: 
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পাঠস্থিত নি্লিখিত নুতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর £-- 

চু অঙ্গুলি আহীর-সামগ্রী পল্লব 

জিহবা প্রত্যেক নিম্দেশ তা 
তিস্ত সহজ স্কাতপ আলোক 
মিউ, সক্ষম রবিকিরণ আকুষ্চিত 
বালুকণা কীট . দন্ত 
আস্বাদন স্পর্শ ওঠ চিবুক 
তুণখণ্ড তাপ গণ্ড শ্মঞ্ 
বদ্ধন ৮ শোভা গুস্ফ গ্রীবা 
-** শুন্মার্কের রাজধান* _কোপেন্হেগেন্। 

অধম পাঠ। 
প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপযোগিত। 

শরীরের এমন কোন ও অ$শ নাই-্ঘুহা নু 
থাকিলে চলিত । ঈশ্বর আমাদিগকে চলিবার জন্য 

পা দিয়াছেন | যাহার পা নাই-_সে চন্সিতে পারে 

না"। তাহাকে খপ্জ বা খোড়া কহে |্কন্ম করিবার 

জন্য তিনি আমাদিগকে হাত দিয়াছেন। যাহার 
হাত নাই-*সে কোনও কাজ করিতে পারে না। 
তাঁহাকে নুল বলে। তাহার অবস্থ। অতি শোচ- 
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নীয়। সে নিজে আহার করিতে পারে না| তাঁহাকে 
খাঁওয়াইয়] না দিলে- তাহার খাওয়া,হুয় না| মুখ 
ন! থাকিলে,কেহ আহার করিতে পারে না, এবৎ 

আহ্বান না করিলেও কেহ, বাঁচিতে পারে না । 
জিহ্ব। না থাকিলে আমর! লবণ মধুর, ঝাল, 

; টক, তিক্ত, কটুঃ কষায় প্রভৃতি রসের ভিন্ন ভিন্ন 

আস্বাদ পাইতাম না| মানুষের দুইটা ঠোট 

আছে-_নিন্নটীকে অধর ও উপরেরটাকে ওফ রুহে। 
এই ঠোট না থাকিলে আমর! দুগ্ধ জল প্রস্ততি 

পাত্রীর দ্রব্য চুমুক দিয়া খাইতে পারিতাম না । 
এই ঠোটশ্দবারাই প্রথমে আঁমর1 খাদ্যদ্রব্যকে 
আয়তক্ুরিয়! মুখের ভিতর পুরিয়! থাকি। জিহ্বা 
তালু, দত্ত ও ওষ্ঠাধর না খাকিলে আমরা কথা 
কহিতে পণরিতাম না! যে কথা কহিতে না 

পারে-তাহা্ক মুক বা বোবা! কহে। বোঁবার! 

কথা, কহিয়! কাহাকে৪ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে 
পারে না। হুতর।ৎ তাহাদের মনের কথ! মনেই 

থাকিয়! যায় | 
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চক্ষু না থাকিলে আমরা দেখিতে পাইতাম 
না| তাহা হইলে রূপদর্শনে যে কি স্থখ, তাহা 
আমর! কখন বুঝিতে পারিতাম না| যাহার টন্ষু 

নাই, তাহাকে অন্ধ ব; কাণা কছে। কাঁণাশ্পথ 
দেখিহী! চলিতে পারে নাঃ দেখিতে না পাওয়ার 

কোনও কাজকর্ম করিতে পারে না| স্ৃতরাৎ 
তাহাকে সকল বিষয়েই পর-গলগ্রহ হইয়! 
থ।কিজ্ে-হুয় | কাণার মত ছুঃখী আর নাই। 

কর্ম বা কান নাণথাকিলে আমর! কিছুই গুনি,ত 
পাইতাম না। সঙ্জীতের মধুর ধ্বনি কখন আমা- 

দের শ্রুতিগোচর হইত না। যাহার কন নাই-_ 
তাহাকে লোকে বধির বা কাল্ম কছে। সু নু, 

থাকিলে কাহারও কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। 
স্থতরাৎ কালার অবস্থাও অতি শোচনীর | 

* নাসিক ব। নাক না থাকিলে আমর! দুষিত 

বায়ু বাহির করিতে ওবাহিরের পবিত্র বায়ু টানিয়! 
লইভে পাহ্িতাঁম না । সুতরাং বিষাক্ত বায়ুতে 

শীঘ্রই আমাদের প্রাণনাশ ইইত1 যাহার 
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নাসিকা নাই, সে পুষ্পের স্থত্রাণ পাইতে পাঁরে 
না, এবং তাঁহার মুখ দেখিতে অতি কদাকার হয় । 

মীতি-যে ঈশ্বর আমাদিগের সর্কাঙ্গীন সুখের জন্য 
আমাকে সর্বাবয়বসম্পন্ন করিয়াছেন, শিশুগণ ! এস, আমর! 
সকলে মিলিয়ন তাহার উপাদনা করি, তাহার অনন্ত দয়ার জন্য 

্টাভাঁব প্রতি কৃতজ্ঞন্ত। প্রকাশ করা *'আমাদিগ্রের একান্ত 

কণ্তবায। 

পাঠুন্থত নিয়লিখিত নন শবগুলির বানান ও অর্থ কর £-- 

অংশ শোঁচনীয় রী ৃ তিক্ত, 

খপ শর্গতগোচর মধুর কটু 

কন্মন পর-গল গ্রহ কবায় রস 

হু্ধ ব্যক্ত বধির তালু 

পপ দুষিত অবস্থা মুক 
ধ্বনি কান কর্ণ সর্বাবয়বসম্পন্ন 

সব্ব্ধঙীন টতচ্্তা একান্ত 

হলগ্ডের নগঞ্াবলীর নাম £ 

আমেফীর্ডাম্, হার্লেম্, লীডেন্ 

ইউট্রেছেট, রটার্ডাম, হ্গ্ 
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নবম পাঠ । | 

মাতৃভক্কি। 

১। কোনও পিতী। আপনার প্রিয় পুজ্রকে 

বলিলেন “দেখ এঁ ধাড়ী মুরগীটা কেমন সদর ও 

সন্সেহভাবে আপন]র ছানাগুলিকে নিকটে ডাকিয়। 

নিজ পক্ষতি দ্বার! তাহাদিগকে আরুত করিতেছে। 

তাহার ভয়ঃ পাছে শিকরের অনুসন্ধানে এখন যে 

চিল উপ্ডিউতছে, ইহ! ছানাগুলির উপর বেগে পড়িয়া 
ঠোঁটে করিয়া ইহাদিগফ্ষে লইয়! উড়িয়া! যাঁয়।৮ 

২। £তোমার অসহায় শৈশবে তোমাকে 

স্তগ্ চুগ্ধ পান করাইয়া, তোমাকে ভ্জ প্রত্যঙ্জ 

মধ্ালন করিতে শিখাইয়া, তোমার জড়"জিহবা. 

হইতে অর্ধস্ফট শব্দ উচ্চারণ করাইয়া ও অন্যান্য 
বিবিধ প্রকারে- তোমার জননী তোমার প্রতি যে 

অশ্রান্ত যত্তু প্রকাশ করিয়াছেন, এই দৃশ্যে তোমার 

জননীর সেই স্নেহ ও সেই যত্্রকি তোমার মনে 
উদ্দিত করিয়া দিতেছে না ?” 

৩। “সেই সময়ে তিনি তোমার সামান্য 
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দুঃখে ছুংখী হইতেন, তোমার আনন্দে আনন্দিত 
হইতেন, তোমার পীড়ার সময় আরোগ্যকর ওষধ 

আনিয়। দ্রিতেন, এবং তোমার অন্তরে সত্য, ধন্ম 

ওক্জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ' রৌপিত করিতেন-_ 

এ দৃশ্টে সে সমস্ত কি তোমার, স্মৃতিপথে আরূঢ 
হইবে নাঁণ অবশ্যই হইবে |” 

৪। প্বস! এবপ স্সেহময়ী জননীকে ভূমি 

অন্তরের সহিত * ভক্তি করিও । তিনিশ্কতামার 

আন্তরিক প্রেম ও শ্রদ্ধার গ্রকৃত্ত অধিকারিণী রিনি 
পাঠস্থিত নিয়লিখিত নুতন শব্দগুলির বানান ও অর্থকর 2০ 

সন্সেহে ক্তন্য অর্ধন্ষ,ট রোপিত অসহার 
সদয় . অঙ্গ উচ্চারণ আরঢ ন্রেহময়ী 

পক্ষতি দৃশ্য ' অনুরাগ ওষধ আন্তরিক 

ত প্েহ স্মৃতিপথ অন্যান্য অধিকারিণী 
ভাঁরতের উত্তর-পশ্চিম বিভাগের নগরাবলীর নাম £-- 

এলাহাবাদ ফরকাবাদ আগ্রা কফয়জাবাঁদ 
বারাণিসী বেরিলী আজমীর অযোধ্যা 

কাণপুর . . মীরট লক্ষৌ  রায়বরেলী 
চে 
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গ্রধান প্রধান ধাতু | 

১। স্থ্বর্ণ গাঢ় পীতবর্ণের 1 ইহ! দেখিতে 
অতি হ্ৃন্দর ও উজ্জ্বল। আর যাবতীয় পদার্থ 
স্বর্ণ অপেক্ষা লঘুতর | সুবর্ণে যোহর প্রস্তত হয়। 
সোণা.পিটা ইয়া পাতলা করিলে, কাগজের পা! 
অপেক্ষাও অধিক পাড়ল। হয়। তাহাকেই ঘ্নোণার 

পাতৃস্মলে। অন্যান্য ধাতু অপেক্ষ! স্বর্ণের মূল্য 
আঁধক, যেহেতু ইহা বিরল ও তি হ্ন্দর | 

২। রৌপ্য শ্বেতবর্ণ ও উজ্জ্বল; ইহাতে 
টাঁক] প্রস্তুত হয়। ইহ! ভারতে ও "আমেরিকা 
প্রভৃতির খনিতে জন্মে। 

৩। তাত লোহিতবর্ণ| ভীমাঁয় পয়সা; 

বদনা ও কোষাকুশি প্রভৃতি গ্রস্তত হ্য়। 

'৪| রূপদস্তবা ও তীমাঁর মিশ্রণে পিত্তল প্রস্তুত 
হয়। ইহা প্রার সোণার মত উজ্জ্বল ও পীতবর্ণ। 
পিতলে অনেক প্রকার জলপাত্র প্রস্তুত হয়। 

৫| লৌহ অতিশয় কঠিন; ইহা যদিও 



৬৪ শিশুপষ্ঠ। 

দেখিতে সুন্দর নয়, তথাপি অন্যান্য সকল ধাতু 

অং্পক্ষায় অধিক প্রয়োজনীয় | 
*৬। ইসপাঁত লৌহ হইতে নিম্মিত। ইহাতে 

ছুরি্কীচি প্রস্ততি প্রস্তুত হত্ব। ইহ! অতি.উজ্জ্বল 

ও কঠিন । 

৭। শিশে কোমল ও শুরু। শিশেতে পেন: 
সিল,ও গুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা আগুনে 

অতি সহজে গলিয়। যাঁয়। 
পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দ লর*্বানান ও অর্থ করত 

গাঢ় সুবর্ণ পীতবর্ণ জলপাত্র পিত্তল 

মূল্য উজ্জল যাবতীয় প্রয়োজনীয় মিশ্রণ 
লৌহ পদার্থ লঘুতর পেন্সীল কোন 

পটুগ্যাঞ্জের প্রধান নগরাবলী £-_ 
লিস্নন্ (রাজ্পানী ), অপটো। (এই নগর হইতে পোটের 

আমদার্শি হর). 



এই পুস্তকের কঠিন শব্দগুলি বর্ণমালানুসারে 
সন্নিবেশিত হইল । 

অ | অনাবিষ্ট অসহায় 
অকারণ অনাপ়াসে অস্বীকার ! 

অক্ষম. অস্নগ্রহ ই 
অগত্যা! অন্কৃতাপানল অংশভাগী 
অঙ্ক অন্রাণ 

অন্থিত অন্ুশোচন। আ 
অঙ্গ ' অনুসন্ধান আকার 

অঙ্গুলি অপকার আকাশ, 

অঠিবুঃৎ , অপর 1 আকুঞ্চিত 
ছিলো ভাকুষ্ অপ্রাধী আচরুণ 

অতিশয় অপরিচিত আদর 
অত্তীব অপূর্ব আদেশ 

অত্যন্ত অপেক্ষা আন্তরিক 

আদৃষ্ট অবশেষে আগ্লুত 
অর্ধস্কট অবসাদ আন্দ্ধ, 
অধর অবস্থা আবিভূতি 
অধিকার অবাঁধ আবুত 

অধিকারিবী অভিধান আবেদন 
স্মধিকারী অভিনিবিষ্ট আরাধন 
অপ্রিরূ় অন্ঠান্ত আরাধ্ন! 
অধীন অর্থ আরূঢ 
অধোবদন অর্থগ্রহণ আলয় 
অনল অলস আলোক 

অনাদর অলৌকিক আশা! 
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পস্রাসপসপাসসর উি ০০ নত সি এটা সপ 

তত 

ওঠ ্ 
৯০ 

এদাসীন্ত 

ওষধ « 

কৃ 
কটু 
কঠিন 
কতক্ষণ 

কথা 

কদাকার 

বন্ধ 

কু 
কররাজি 
কর্ণ 
কম্ম 
করপ্রসারণ 
৫ 

কর্ম প্রার্থী 
কলকল 
কলহ 

কষা 
কষ্ট 

কষ্টকর 
কানন 

কাঁননভরমণ 

কাপড় 
কারণ এ 

কাল 
কাষ্টাসন 
কিরণজার 

কিয়দংশ 

কীট 
কীর্তি 

কৃককুর 
কুটুর্থ 
কুলার ' 
কুন্মরাজি 

কৌতুক্পপরয় 
কৌতুকাক্ঠ 
কৃতজ্ঞ ত1 
কোনল 
ক্রীড়া 
ক্রীড়াশীল 
ক্লেশ 
ক্লেশকর 

ক্ম। 
থ 

খঞ্জ 

খেলা 

গ 
গগনপট 
গগনভাপল 

গণ 

৪ 



গণনা 
গও্ 

গণ্ডমূর্থ 

গমন 

গলিত 

গর্জন 
গান 

গাড়ী 
গাড় 

গুন 

গুরু, ,. 

গৃহ". 
গ্রহ 

গহণ 

গ্রীষ্মকাল 
গ্রীক্ষসময় 

ঘটন। 

চক্র 
চক্ষু 
চটুল 
চয় 
চাকুরী 
চিত্ত 
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চির 
চিবুক 
চীৎকার 

চুরি 
চোর 

জ 

জগৎ 
জননী 
জল 
জলচর 
জলধর 
জলপাত্র 
,জলবাশি 

জাহাজ 
জিনিস 
জিহব! 

জীব 
জীবগণ 

জীবন 
জ্ঞান 

ঝ 
ঝরঝর 

তি 

তখন 
তথায় 

তপ 

দগ্ধ 

দও 

দএগ্রহণ 

, দ্বগুব্ধান 

দস্ত 
ঘয়। 

'দ্'নপর 

দিক্ 
/ দি ন 

দিনপাঁত 
দিব্য 
দ্রপ্ধ 

ষ্ঠ 



৬৮ শিশু-পাও। 
সি 

ভঃখেত | নিরীহ শাঠন। 
দখ্ৰী নিশ্বাস পাঠশাল 
ঢঃখ্ঞয় নিষ্ঠুরতা পাঠাগার 
দুর্দিন | নিয়ত পাঠ্য 
দ্র * | নিয়ম পাথর 
দবিত »্প | নিয়োগ্সিত গারগ 
দ্য নীচ পালন 

₹ঢ়ত] নীড় পাশে 
৫! | পি পাষও 

শান্তর ূ পক্ষতি পাষাণ 
০ পক্ষী পিতা 
ব্য *পক্ষিবর পিল 

ধ পণ্য পিপীলিকা ঞ 

বীর রাত, পীত্র্ণ 
ধ্বনি | পথিক ৰ পুর 

পর পুম্পাস্তর 

নল রা | পরগলগ্রহ ূ পৃষ্পন্থবাসিহ 

ক যু । ্ পর মর্শ ূ পুপ্রভাবে 

নয়ণতসন্প বয়স্ক ূ পরিচয় পেনাসল, 
নন | পরিহার ূ প্রক্ষাগন 
টা | পরীক্ষা ৷ প্রচার 
[নিকট ] পলায়ন প্রতারিত 

[নকুগ্ভবন পলব রি 

নিবন্ধন পশম প্রত্যেক 

নিমদেশ পন্ড প্রযুম 
'নবগ্রন গাঠ গ্রাবত্ত 



প্রভাত 

প্রভূ 
প্রভেদ্ 
প্রলয় 
প্রশ্থাস 
প্রস্তরাঘাত 

প্রস্তুত 
প্রয়োজনীয় 
প্র্তঃ্রমণ 
প্রার্থনা 

ফ্ 
কল - 

বব 
বচন 
বধির 

বন্ধু 
বদন 

বসন্তকাল 

বহির্গত 

বহুবচন 
বংশীবর 
বাক্য 
বানান 

বালক 
বালুকণা 
বাস্তবিক 

বাড়ব 

শিশু-পাঠ। 
সদর এসি পিসি প্র সি ্স্ 

বায়ু 

বিক্পীরণ 
বিকীরিত 

বিদ্ত 

বিদা! 

বিধান 
বিন] 

বিপন্দ 
বিবিপপ 

বিবক্ত 
বিরাম 

বিরাজিত্ত 

' বিশাল 
বিশেষকপে 
বিশ্বপ্রেম 
বিশ্বাস 
বিষর 

বিহ্গকূল 
বিভঙ্গ 
বিড়ম্বনা 

বৃদ্ধিশৃস্ত 

বৃদ্ধি্ীন 
বৃক্ষশাখা 
বেগ 

বেণী 
বেতন 

বেত্রাধাত 

৬৯ 

ব্যক্ত 
ব্যতীত 
ব্যন্ডিচান্ন '» 

ব্যাপার 

৫ ৫ ভক্তির 

ভগিনী 
ভয়চকিত 

ভবিষ্যৎ 
ভাব 

ভাবগ্রহ 
ভাঁর 

ভাঁরনহন 

ভিঠর 

ভূতল 

ভ্রমণ 
অমর 

৮৯ শা] 

মঙলগলমাধার 

মত 
মতন 

মধু 
মধুকর 

মধুচক্র 
মধুর 
মধুলিহ 
মধুসঞ্চয় 



৭৩ 
চি 

মন, 
মন্টেগত 
মন্যণ-স্ত 
মস্তক 
মহাপাপ 
মহাশয় 

মহিম। 
মাতা 
মানস 
মানুষ 

মিখযাবাদী 
মিশ্রণ 
নষ্ট 
মুখ 

মুখস্থ 
মুও্চক্ঠ 
মৃক 
মূলাধার « 
মূলা 

মুৎপুন্তলী 
মুত্তিক। 
ম্ঢ 
মুল , 
মেষপাল 
মোৌমাঁছী 

য 
ষ্প 

শিশু-পাঠ& 

যশোগান 

যাতায়াত 

যাবতীয় 
তাগ 

র্ 

রক্ষণ 

রণ 

বত 

রব 
রবি 

রবিকিরণ 
বিমগল 

রস 

বাগান্ধ 

রাত্রি 

রাস্ত। 

রূপ 

| রোগিত 
ল 

ল্ুচিত্ত 

লঘ্বুতর 
, লবণ 

লব্ধ 
লম্ফ 
লাটিম 
লালন 

লাঁল[দ্লিত 

লোক 
লৌহ 

শা 

শব 
শস্যক্ষেত্র 
শসারাজি, 
শরীর 
শাখ! 

শাবক 

শাস্তি 

শান্তর 

শিক্ষক, 
শির] 

শিশুগণ 
শীন্ব 
শীতকাল 
শীতাতপ 
শুন 
শেষ 
শৈবাল 
শোকাকুল 

শোচনীয় 

*তশোভ। 

শ্বশ্ন 
অর 

শ্রবণ 
শ্রতিগোচর 

প্রন পস 



শ্রেষ্ঠ 
স 

সক্ষন | 
সঙ্গ 
সঞ্চয় 
সঞ্জীবন 
সতত 

গসত্য 

সদন * 
স্দয় 

সন্তূষ্ 
"শো ই" 

সন্ধান 
সম্মুখ 

সফল 
সমপাঠী 
সমস্ত 
সমাদর 
সমাপ্ত 
সমীরণ 
সমুচিত 
সমুদ্র 
সম্পূর্ণ 
সরু 
সব্বাঙগীন 
সর্বাবয়বসম্পন্ন 
শনেহ 

৯ পাজি লা লাস প্লিস লী, ৩ 

ঙ 

শিশু-পাঠ। 
১ সিসি সরি লি 

সহজ 
সহিত 
সংলগ্ন 

সাগর 

সারদা * 

গাধ 

সাধুগণ 

সামগ্রীচয় 
সাহায্য 

গোল 

'তরাং 
সনর 

সুর্নয়মূ 
সুবর্ণ 
সআ্বণাভ 

সুবাস 

(মু 

স্শীতল 
সুস্থ 

স্ম্নিগ্ধ * 
মহৎ 

সুড়ক্গাগার 
হ্রয্য 
সৃষ্টি * 
সেবন 

সোণা 

সৌন্বধ্য , 
৭ 

৭১ 

সৌভাগ্য এ 

সৌভাগ্যক্রন্ন 
স্কুল 
স্তন 

সত্ব টির 

স্থিতি 
স্নেহ 
স্নেহমরী 
স্পর্শ 
স্বৃতিপথ 
্বত্বার্ধিকারী * 
স্বতঃ 
স্বরগভোগ 
স্বরলহরী 
শ্বস্থান 

আবীকার 

না 
হ্ 

ইঠাঁৎ 
“হত বুদ্ধি 
হতভাগ্য 
হরণ, 
হরষিত 
হিল্লোল 
হস্ত 

'হীন 

হদয়, 










